
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

พ.ค.65
1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,600.00             17,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นใหมก่ารพิมพ์ ร้านบา้นใหมก่ารพิมพ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤษภาคม  2565
2 จา้งเหมาบริการอื่น 12,900.00             12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายดรุณ  จายไธสง นายดรุณ  จายไธสง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤษภาคม  2565
3 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 14,535.00             14,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 10  พฤษภาคม  2565
4 จา้งเหมาบริการตรวจเชค็เคร่ืองนึ่ง 5,000.00               5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทน าวิวัฒน์การชา่ง(1992) จ ากัด บริษัทน าวิวัฒน์การชา่ง(1992) จ ากัด สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤษภาคม  2565
5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,840.00               8,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปอแอน์ปลาคอม ร้านปอแอน์ปลาคอม สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤษภาคม  2565
6 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,605.00               1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤษภาคม  2565
7 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 45,903.00             45,903.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูด้า มอเตอร์ บจก.ยูด้า มอเตอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤษภาคม  2565
8 จา้งเหมาบริการอื่น 15,800.00             15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้ามา่น ร้านสิริผ้ามา่น สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤษภาคม  2565
9 จา้งซ่อมแซมหอ้งปฏิบติังานผู้อ านวยการ 34,000.00             34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 10  พฤษภาคม  2565
10 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 31,031.00             31,031.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2565
11 จา้งบริการสอบเทยีบเคร่ืองมอื 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
12 จา้งบริการสอบเทยีบตู้ปลอดเชือ้ 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์โฟลแคลลิเบนชัน่ บจก.แอร์โฟลแคลลิเบนชัน่ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2565
13 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,090.00               1,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
14 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 47,700.00             47,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ บรีุรัมย์ ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ บรีุรัมย์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2565
15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,370.00             18,370.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ บจก.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2565
16 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งอน้ า 7,146.19               7,146.19 เฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การชา่ง(1992) บจก.น าวิวัฒน์การชา่ง(1992) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2565
17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,200.00               3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2565
18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,940.00             10,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,282.00             12,282.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,087.00             11,087.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,980.00             14,980.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2565
22 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 45,475.00             45,475.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไซด์ไลน์ วิศวกรรม(2002) บจก.ไซด์ไลน์ วิศวกรรม(2002) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 26  พฤษภาคม  2565
23 จา้งเหมาบริการอื่น 560.00                  560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 27  พฤษภาคม  2565
24 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,664.00               3,664.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2565
25 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,300.00               9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
26 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 8,250.00               8,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,880.00               3,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
28 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 7,030.00               7,030.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
29 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,605.00               1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
30 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 64,622.00             64,622.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
31 ซ่ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 33,037.90             33,037.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565

32 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,248.00             17,248.00      เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565

33 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,580.00               10,080.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565

34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 15,050.00             22,350.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565

ล าดับที่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่3/2565
โรงพยาบาลแคนดง


