
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน 316.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 316.๐๐ บาท ราคา 316.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

2 วัสดุการเกษตร 14,320.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. จ..เจริญการเกษตร หจก. จ..เจริญการเกษตร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2563

จํานวน 5 รายการ เสนอราคา 14,320.00 บาท ราคา 14,320.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 8 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

3 วัสดุงานบานงานครัว 3,500.00        - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

แบบสรุปผลการดําเนินจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4 วัสดุสํานักงาน 3,760.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 3,760.00 บาท ราคา 3,760.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

5 วัสดุงานบานงานครัว 1,200.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

6 วัสดุกอสราง 1,090.00  - เฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมสุขภัณฑ บมจ. โฮมสุขภัณฑ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และประปา เสนอราคา 1,090.00 บาท ราคา 1,090.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 2 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 วัสดุกอสราง 24,350.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ซินเชียงหลี 2499 บจก. ซินเชียงหลี 2499 ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2563

และประปา เสนอราคา 24,350.00 บาท ราคา 24,350.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 8 ม.ค. 2563

จํานวน 4 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

8 วัสดุแตงกาย 1,925.00  - เฉพาะเจาะจง รานเชียงฮง รานเชียงฮง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 5 รายการ เสนอราคา 1,925.๐๐ บาท ราคา 1,925.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

9 วัสดุสํานักงาน 1,402.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 1,402.00 บาท ราคา 1,402.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 วัสดุงานบานงานครัว 1,200.00        - เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเมนทแล็ป หจก. อินสทรูเมนทแล็ป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

11 วัสดุงานบานงานครัว 49,487.50  - เฉพาะเจาะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 49,487.50 บาท ราคา 49,487.50 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

 บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

12 วัสดุงานบานงานครัว 10,058.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 10,058.00 บาท ราคา 10,058.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

 บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 ชุดของขวัญที่ระลึก 39,150.00 - เฉพาะเจาะจง นางลภัสรดา ศรีเพ็ญ นางลภัสรดา ศรีเพ็ญ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 39,150.00 บาท ราคา 39,150.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

14 วัสดุการเกษตร 12,560.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2563

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 12,560.00 บาท ราคา 12,560.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

15 วัสดุสํานักงาน 10,962.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 10,962.00 บาท ราคา 10,962.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

16 วัสดุคอมพิวเตอร 1,810.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 1,810.00 บาท ราคา 1,810.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

 บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

17 วัสดุสํานักงาน 2,557.00  - เฉพาะเจาะจง รานกิจเจริญ ซัพพลาย รานกิจเจริญ ซัพพลาย ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 2,557.00 บาท ราคา 2,557.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

 บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

18 วัสดุงานบานงานครัว 2,820.00       - เฉพาะเจาะจง รานเชียงฮง รานเชียงฮง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 2,820.00 บาท ราคา 2,820.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

19 วัสดุงานบานงานครัว 1,669.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 1,669.00 บาท ราคา 1,669.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

20 วัสดุงานบานงานครัว 1,597.25       - เฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 1,597.25 บาท ราคา 1,597.25 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

21 วัสดุสํานักงาน 2,370.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 2,370.00 บาท ราคา 2,370.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

22 วัสดุการเกษตร 400.00 - เฉพาะเจาะจง ราน เค พีบี บรรจุภัณฑ ราน เค พีบี บรรจุภัณฑ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

23 ประมาณการน้ํามัน 2,000.00       - เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

เชื้อเพลิง เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

24 วัสดุสํานักงาน 944.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 944.00 บาท ราคา 944.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

25 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,440.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 3,440.๐๐ บาท ราคา 3,440.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

26 วัสดุงานบานงานครัว 5,650.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2563

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 5,650.00 บาท ราคา 5,650.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

27 วัสดุกอสรางและประปา 6,420.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. ยงคสแตนเลส แอนด ดีไซน หจก. ยงคสแตนเลส แอนด ดีไซน ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

28 วัสดุงานบานงานครัว 124,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ฟลลิ่งแคร บจก. ฟลลิ่งแคร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 124,000.๐๐ บาท ราคา 124,000.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

29 วัสดุกอสรางและประปา 3,200.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. ลานาลิติค วอเตอรเวอรด หจก. ลานาลิติค วอเตอรเวอรด ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

30 วัสดุวิทยาศาสตร 7,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. นอรทเทอรนเคมิเคิลฯ หจก. นอรทเทอรนเคมิเคิลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่  24 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

31 วัสดุโฆษณา 2,800.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และเผยแพร เสนอราคา 2,800.๐๐ บาท ราคา 2,800.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 2 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

32 วัสดุวิทยาศาสตร 950.00          - เฉพาะเจาะจง หจก. เวชวิทย หจก. เวชวิทย ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และการแพทย เสนอราคา 950.00 บาท ราคา 950.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

33 วัสดุงานบานงานครัว 3,840.00       - เฉพาะเจาะจง รานกุล รานกุล ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 6 รายการ เสนอราคา 3,840.00 บาท ราคา 3,840.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

34 วัสดุกีฬา 2,120.00 - เฉพาะเจาะจง รานนครพิงคเซ็นเตอร รานนครพิงคเซ็นเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 6 รายการ เสนอราคา 2,120.๐๐ บาท ราคา 2,120.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

35 วัสดุสํานักงาน 918.00          - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 918.00 บาท ราคา 918.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

36 วัสดุงานบานงานครัว 2,568.00       - เฉพาะเจาะจง บจก. เบาะบาเบล บจก. เบาะบาเบล ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

37 วัสดุสํานักงาน 3,493.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ไซเรียงฯ บจก. ไซเรียงฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 9 รายการ เสนอราคา 3,493.๐๐ บาท ราคา 3,493.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

38 วัสดุงานบานงานครัว 2,200.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอรฯ หจก. สหเฟอรนิเจอรฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 2,200.00 บาท ราคา 2,200.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

39 วัสดุคอมพิวเตอร 7,440.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 129/2563

จํานวน 5 รายการ เสนอราคา 7,440.00 บาท ราคา 7,440.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

40 วัสดุกอสราง 18,474.40 - เฉพาะเจาะจง รานสุขสวัสดิ์คาไม รานสุขสวัสดิ์คาไม ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 131/2563

และประปา เสนอราคา 18,474.40 บาท ราคา 18,474.40 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

จํานวน 7 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

41 วัสดุสํานักงาน 3,330.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 3,330.00 บาท ราคา 3,330.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

42 วัสดุสํานักงาน 4,490.00       - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 4,490.00 บาท ราคา 4,490.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

43 วัสดุกอสราง 4,580.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นพดลพานิช บจก. นพดลพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และประปา เสนอราคา 4,580.๐๐ บาท ราคา 4,580.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

44 วัสดุงานบานงานครัว 779.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 779.๐๐ บาท ราคา 779.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

45 วัสดุสํานักงาน 600.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 4 รายการ เสนอราคา 600.๐๐ บาท ราคา 600.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

46 วัสดุงานบานงานครัว 6,700.00 - เฉพาะเจาะจง รานเชียงฮง รานเชียงฮง ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 130/2563

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 6,700.๐๐ บาท ราคา 6,700.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

47 วัสดุกอสราง 19,515.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 127/2563

และประปา เสนอราคา 19,515.๐๐ บาท ราคา 19,515.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

จํานวน 8 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

48 วัสดุกอสราง 10,470.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. มนตรี แมชชินทูลส บจก. มนตรี แมชชินทูลส ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 128/2563

และประปา เสนอราคา 10,470.๐๐ บาท ราคา 10,470.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563

จํานวน 5 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

49 วัสดุวิทยาศาสตร 1,080.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ ที ซายน เทรดดิ้ง หจก. เอ ที ซายน เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และการแพทย เสนอราคา 1,080.๐๐ บาท ราคา 1,080.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

50 วัสดุงานบานงานครัว 2,920.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 2,920.๐๐ บาท ราคา 2,920.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

51 วัสดุกอสราง 8,860.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ธนบุรีอลูมิเนียม หจก. ธนบุรีอลูมิเนียม ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 137/2563

และประปา เสนอราคา 8,860.๐๐ บาท ราคา 8,860.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 6 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

52 วัสดุสํานักงาน 376.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 376.๐๐ บาท ราคา 376.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

53 วัสดุงานบานงานครัว 18,840.00 - เฉพาะเจาะจง รานพีเอ็น เมดิคอล รานพีเอ็น เมดิคอล ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 134/2563

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 18,840.๐๐ บาท ราคา 18,840.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

54 วัสดุสํานักงาน 823.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 823.๐๐ บาท ราคา 823.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

55 วัสดุงานบานงานครัว 8,596.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 132/2563

จํานวน 5 รายการ เสนอราคา 4,536.๐๐ บาท ราคา 4,536.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

จํานวน 2 รายการ จํานวน 2 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

รานเชียงฮง รานเชียงฮง บริหารพัสดุภาครัฐ ใบสั่งจางเลขที่ 133/2563

เสนอราคา 4,060.๐๐ บาท ราคา 4,060.๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 31 ม.ค. 2563

จํานวน 3 รายการ จํานวน 3 รายการ มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

56 วัสดุสํานักงาน 1,650.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 1,650.๐๐ บาท ราคา 1,650.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

57 วัสดุกอสราง 17,635.20 - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 139/2563

และประปา เสนอราคา 17,635.20 บาท ราคา 17,635.20 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 12 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

58 วัสดุกอสราง 625.00 - เฉพาะเจาะจง รานเสนวัสดุ รานเสนวัสดุ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และประปา เสนอราคา 625.๐๐ บาท ราคา 625.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

59 วัสดุงานบานงานครัว 2,902.90 - เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหมพลาสติก บจก. เชียงใหมพลาสติก ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 604.๐๐ บาท ราคา 604.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 รายการ จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บมจ. โฮมโปรฯ บมจ. โฮมโปรฯ บริหารพัสดุภาครัฐ 

เสนอราคา 2,298.90 บาท ราคา 2,298.90 บาท พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวน 1 รายการ จํานวน 1 รายการ มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

60 วัสดุงานบานงานครัว 3,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 3,700.๐๐ บาท ราคา 3,700.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุกอสราง 42,975.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นพดลฯ บจก. นพดลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 136/2563

และประปา เสนอราคา 42,975.๐๐ บาท ราคา 42,975.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 4 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

62 วัสดุกอสราง 5,070.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. มนตรี แมชชินทูลส บจก. มนตรี แมชชินทูลส ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 135/2563

และประปา เสนอราคา 5,070.๐๐ บาท ราคา 5,070.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 4 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

63 วัสดุคอมพิวเตอร 4,920.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 4,920.๐๐ บาท ราคา 4,920.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

64 วัสดุกอสราง 7,520.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. นพดลพานิช บจก. นพดลพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 138/2563

และประปา เสนอราคา 7,520.๐๐ บาท ราคา 7,520.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 1 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

65 วัสดุสํานักงาน 63,000.00 - เฉพาะเจาะจง รานกิจเจริญซัพพลาย รานกิจเจริญซัพพลาย ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 63,000.๐๐ บาท ราคา 63,000.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

66 วัสดุสํานักงาน 46,690.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 27 รายการ เสนอราคา 46,690.๐๐ บาท ราคา 46,690.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

67 วัสดุกอสราง 42,784.25 - เฉพาะเจาะจง บจก. จือฮะเซนเตอร บจก. จือฮะเซนเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

และประปา เสนอราคา 42,784.25 บาท ราคา 42,784.25 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 27 รายการ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

68 วัสดุงานบานงานครัว 7,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 7,000.๐๐ บาท ราคา 7,000.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

69 วัสดุงานบานงานครัว 29,420.00 - เฉพาะเจาะจง รานกิจเจริญซัพพลาย รานกิจเจริญซัพพลาย ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 6 รายการ เสนอราคา 29,420.๐๐ บาท ราคา 29,420.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

70 วัสดุงานบานงานครัว 38,968.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม แจนิโทรเรียลฯ บจก. เชียงใหม แจนิโทรเรียลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 38,968.๐๐ บาท ราคา 38,968.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

71 วัสดุการเกษตร 2,870.00 - เฉพาะเจาะจง รานเอื้อพรรณบูรพันธ รานเอื้อพรรณบูรพันธ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 2,870.๐๐ บาท ราคา 2,870.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

72 วัสดุงานบานงานครัว 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง รานมิ้น & แมกดอกไมสดฯ รานมิ้น 4 แมกดอกไมสดฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 12 รายการ เสนอราคา 2,000.๐๐ บาท ราคา 2,000.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

73 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก. ลิขิตศิลป หจก. ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 1,000.๐๐ บาท ราคา 1,000.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางจัดทําปายไวนิล 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ซีแอดเอเจนซี่ เชียงใหม บจก. ซีแอดเอเจนซี่ เชียงใหม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

2 จางอัดสําเนาเอกสาร 218.40  - เฉพาะเจาะจง รานลักษณพานิช รานลักษณพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 218.40 บาท ราคา 218.40 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

3 จางพิมพปายไวนิล 670.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ซีแอดเอเจนซี่ เชียงใหม บจก. ซีแอดเอเจนซี่ เชียงใหม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 670.00 บาท ราคา 670.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

แบบสรุปผลการดําเนินจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4 จางตรวจคุณภาพ 600.00  - เฉพาะเจาะจง ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ราคาต่ําสุดและเปนไป -

น้ําดื่มจันทนกระพอ เสนอราคา 600.๐๐ บาท ราคา 600.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

5 จางเหมาซอมแซมรถ 15,748.53  - เฉพาะเจาะจง บจก. นิธิบูรณ ออโตเซลส บจก. นิธิบูรณ ออโตเซลส ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 115/2563

บรรทุกขนาด 900 กก. เสนอราคา 15,748.53 บาท ราคา 15,748.53 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563

ขับเคลื่อน 2 ลอ ยี่หอ การจัดซื้อจัดจางและการ

DFSK ทะเบียน บริหารพัสดุภาครัฐ 

ผล-9570 ชม. พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวน 1 งาน มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

6 จางเหมาซอมแซมเครื่อง 7,900.00 - เฉพาะเจาะจง รานพีเอ็น เมดิคอล รานพีเอ็น เมดิคอล ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 114/2563

สูบน้ํามอเตอร ไฟฟาหนา เสนอราคา 7,900.00 บาท ราคา 7,900.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563

แปลน ทอ 4 นิ้ว การจัดซื้อจัดจางและการ

จํานวน 1 งาน บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จางเหมาซอมแซมเครื่อง 4,360.00 - เฉพาะเจาะจง รานเครื่องเย็น การชาง รานเครื่องเย็น การชาง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

ปรับอากาศแบบแยกสวน เสนอราคา 4,360.00 บาท ราคา 4,360.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

ชนิดแขวน ขนาด การจัดซื้อจัดจางและการ

38,000 บีทียู บริหารพัสดุภาครัฐ 

จํานวน 1 งาน พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

8 จางบํารุงรักษาลิฟท 10,700.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. ลิฟทไทยเทค บจก. ลิฟทไทยเทค ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 117/2563

อาคารโภชนาการ เสนอราคา 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

ประจําป พ.ศ. 2563 การจัดซื้อจัดจางและการ

จํานวน 1 งาน บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ซ)

9 จางเก็บขนและกําจัด 19,920.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. นิวโชค อํานวยเชียงใหม หจก. นิวโชค อํานวยเชียงใหม ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 116/2563

เสื้อผาผูปวยที่ชํารุด เสนอราคา 19,920.00 บาท ราคา 19,920.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 จางอัดสําเนาเอกสาร 210.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. จรัสธุรกิจ หจก. จรัสธุรกิจ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 210.00 บาท ราคา 210.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

11 จางเหมาซอมทอระบบ 53,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน วรรณลีย นายสุวัฒน วรรณลีย ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 123/2563

น้ําเสียแฟลตพยาบาล เสนอราคา 53,200.00บาท ราคา 53,200.00บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

12 จางเหมาซอมแซม 1,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจก. ดี เค ที เซอรวิส เซ็นเตอร บจก. ดี เค ที เซอรวิส เซ็นเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน เสนอราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

ยี่หอ อีซูซุ ทะเบียน การจัดซื้อจัดจางและการ

40-0463 ชม. บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จางเหมาปรับปรุง 62,000.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. โปรวิชั่น โพรไวเดอร บจก. โปรวิชั่น โพรไวเดอร ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 120/2563

ระบบเสียงและภาพ เสนอราคา 62,000.00 บาท ราคา 62,000.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 63

ประจําหองประชุม ราน P.T.M. Group การจัดซื้อจัดจางและการ

ศ.น.พ.ฝน แสงสิงแกว เสนอราคา 69,000.00 บาท บริหารพัสดุภาครัฐ 

จํานวน 1 งาน ราน ซี เอ็ม อินทิเกรต ซิสเต็มส พ.ศ. ๒๕๖๐

เสนอราคา 75,000.00 บาท มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

14 จางพิมพปายไวนิล 5,770.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. ซี แอด เอเจนซี่ เชียงใหม บจก. ซี แอด เอเจนซี่ เชียงใหม ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 119/2563

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 5,770.00 บาท ราคา 5,770.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

15 จางเหมาซอม 29,950.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน วรรณลีย นายสุวัฒน วรรณลีย ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 125/2563

ฝาเพดานกลุมงาน เสนอราคา 29,950.00 บาท ราคา 29,950.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

จิตเวชเด็กและวัยรุน บจก. เจริญทรัพยไฟศาล เซอรวิช การจัดซื้อจัดจางและการ

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 33,000.00 บาท บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 จางเหมากั้นหองกิจกรรม 47,500.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญทรัพยไพศาลฯ หจก. เจริญทรัพยไพศาลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป ใบสั่งจางเลขที่ 126.1/2563

กลุมหอผูปวยวิสุทธา1 เสนอราคา 47,500.00 บาท ราคา 47,500.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

17 จางทํากรอบ 540.00  - เฉพาะเจาะจง นายอุทัย มโนคํา นายอุทัย มโนคํา ราคาต่ําสุดและเปนไป -

ใบประกาศนียบัตร เสนอราคา 540.00 บาท ราคา 540.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

18 จางอัดสําเนาเอกสาร 1,100.00  - เฉพาะเจาะจง รานลักษณพานิช รานลักษณพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

19 จางตรวจวิเคราะห 540.00  - เฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

น้ําประปาที่นํามาผลิต เสนอราคา 540.00 บาท เราคา 540.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

น้ําดื่มจันทนกะพอ การจัดซื้อจัดจางและการ

จํานวน 1 งาน บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

20 จางเหมาซอมแซมเครื่อง 860.00  - เฉพาะเจาะจง รานเครื่องเย็นการชาง รานเครื่องเย็นการชาง ราคาต่ําสุดและเปนไป -

ปรับอากาศแบบแยกสวน เสนอราคา 860.00 บาท ราคา 860.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

ขนิดแขวน การจัดซื้อจัดจางและการ

ขนาด 38,000 บีทียู บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

21 จางเหมาซอมแซม 550.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. ดี เค ที เซอรวิสเซ็นเตอร บจก. ดี เค ที เซอรวิสเซ็นเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไป -

รถยนตนั่งสวนกลาง เสนอราคา 550.00 บาท ราคา 550.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

ยี่หอมาสดา ทะเบียน การจัดซื้อจัดจางและการ

กบ - 4053 ชม. บริหารพัสดุภาครัฐ 

จํานวน 1 งาน พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

22 จางเหมาซอมแซมรถ 4,479.02  - เฉพาะเจาะจง รานกนกพล อะไหล รานกนกพล อะไหล ราคาต่ําสุดและเปนไป -

บรรทุก 6 ลอ ยี่หอ เสนอราคา 4,479.02 บาท ราคา 4,479.02 บาท ตามพระราชบัญญัติ

มิซูบิชิ ฟูโซ ทะเบียน การจัดซื้อจัดจางและการ

82-1654 ชม. บริหารพัสดุภาครัฐ 

จํานวน 1 งาน พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

23 จางตรวจวิเคราะหน้ําเสีย 3,760.00  - เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการวิทยาศาสตรฯ ศูนยบริการวิทยาศาสตรฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

ในระบบบําบัดน้ําเสีย เสนอราคา 3,760.00 บาท ราคา 3,760.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

ของโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจางและการ

จํานวน 1 งาน บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

24 จางเหมาเปลี่ยนผาใบ 27,800.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญทรัพยไพศาลฯ หจก. เจริญทรัพยไพศาลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

กันแดดศาลาเชียงรุงฯ เสนอราคา 27,800.00 บาท ราคา 27,800.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

25 จางทําผาคลุมเกาอี้ 54,000.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. ทรงเสนย เอ็ม เจ บจก. ทรงเสนย เอ็ม เจ ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน เสนอราคา 54,000.00 บาท ราคา 54,000.00 บาท ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖0

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

26 จางเหมารถเครนยก 4,280.00  - เฉพาะเจาะจง บจก. นิ่มซี่เส็งรถยก บจก. นิ่มซี่เส็งรถยก ราคาต่ําสุดและเปนไป -

ตนไมหลังอาคารฟนฟูฯ เสนอราคา 4,280 บาท ราคา 4,280 บาท ตามพระราชบัญญัติ

จํานวน 1 งาน การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

-

 - -



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เชาหองประชุม 3,500.00  - เฉพาะเจาะจง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม                                                                                                                                                                                                                                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                ราคาต่ําสุดและเปนไป -

จํานวน 1 งาน ศึกษาเพชรบูรณเขต 2 ประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 ตามพระราชบัญญัติ

เสนอราคา 3,500.๐๐ บาท ราคา 3,500.๐๐ บาท การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๖ (๒)(ข)

แบบสรุปผลการดําเนินจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ครุภัณฑการแพทย 47,530.00       47,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เมดิคอลฯ หจก. เมดิคอลฯ ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 47,530.00 บาท ราคา 47,530.00 บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563

หจก. อินสทรูเมนทฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอราคา 49,000.00 บาท พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

2 ครุภัณฑสํานักงาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กุลภัณฑเฟอรนิเจอร หจก. กุลภัณฑเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 25,000.๐๐ บาท ราคา 25,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 16 ม.ค. 2563

หจก. สหเฟอรนิเจอรฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอราคา 38,000.๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑในรอบเดือน มกราคม

โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3 ครุภัณฑงานบานงานครัว 40,000.00     40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 30,720.๐๐ บาท ราคา 30,720.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 24 ม.ค. 2563

หจก. กิจเจริญ ทรัพพลาย และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอราคา 37,400.๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

4 ครุภัณฑยานพาหนะ 411,000.00   411,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2563

และขนสง เสนอราคา 9,300.๐๐ บาท ราคา 9,300.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563

จํานวน 1 รายการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

5 ครุภัณฑการเกษตร 11,300.00     11,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มนตรีแมชชินทูลส บจก. มนตรีแมชชินทูลส ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 11,300.๐๐ บาท ราคา 11,300.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6 ครุภัณฑโฆษณา 5,450.00         - เฉพาะเจาะจง บจก. ชิชางคอมพิวเตอร บจก. ชิชางคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม -

และเผยแพร เสนอราคา 5,450.๐๐ บาท ราคา 5,450.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

จํานวน 1 รายการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

7 ครุภัณฑงานบานงานครัว 12,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 หจก. สหเฟอรนิเจอร 1998 ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม -

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 12,000.๐๐ บาท ราคา 12,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)
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