


ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ขอ
หรือจดัจา้ง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจา้ง
1 วสัดุในการเพิ่มออกซิเจนในบ่อบ าบัดน้ าเสีย 7,000.00 7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีพันธป์ลา 7,000.00 ร้านสิงห์บุรีพันธป์ลา 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/301 ลว 2 ม.ีค. 63
2 วสัดุส านักงาน ท่อน้ าทิ้งเคร่ืองปรับอากาศ 600.00 600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน แสวงหามาสเตอร์เซอร์วสิ 600.00 ร้าน แสวงหามาสเตอร์เซอร์วสิ 600.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/302 ลว 2 ม.ีค. 63
3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 25,500.00 25,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์สิงห์บุรี 25,500.00 ร้านประกติิแอร์สิงห์บุรี 25,500.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/319 ลว 11 ม.ีค. 63
4 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,390.00 2,390.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.บี ดอทคอม 2,390.00 ร้าน พี.เอส.บี ดอทคอม 2,390.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/329 ลว 13 ม.ีค. 63
5 วสัดงานบ้านงานครัว 534.00 534.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ไชยแสงดีพาสเมน้สโตร์ 534.00 ไชยแสงดีพาสเมน้สโตร์ 534.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/335 ลว 18 ม.ีค. 63
6 วสัดุส านักงาน  323.00 323.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.คลังวทิยา ศึกษา จก. 323.00 บ.คลังวทิยา ศึกษา จก. 323.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/336 ลว 18 ม.ีค. 63
7 วสัดุการเกษตร 1,400.00 1,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสถติพาณิชย์ 1,400.00 ร้านสถติพาณิชย์ 1,400.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/338 ลว 19 ม.ีค. 63
8 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,120.00 2,120.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ไชยแสงดีพาสเมน้สโตร์ 2,120.00 บ. ไชยแสงดีพาสเมน้สโตร์ 2,120.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.302/339 ลว 23 ม.ีค. 63
9 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,950.00 1,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.บี ดอทคอม 1,950.00 ร้าน พี.เอส.บี ดอทคอม 1,950.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/340 ลว 23 ม.ีค. 63

10 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 16,721.00 16,721.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมติรสมยั 16,721.00 ร้านมติรสมยั 16,721.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.302/346 ลว 30 ม.ีค. 63
11 ซ้ือยนูิตท าฟัน 460,000.00 460,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จก. 460,000.00 บ. เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จก. 460,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/353 ลว. 30 ม.ีค. 63
12 จา้งจดัท าสติกเกอร์ไดคัทวงกลม 1,500.00    1,500.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั1,500.00    บ. สิงห์บุรีกนัสาด แอนด์ องิค์เจท็ จ ากดั1,500.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/303 ลว 3 ม.ีค. 63  
13 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 4,000.00    4,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจรีนันท์  เสือพงษ์ 4,000.00    นางสาวจรีนันท์  เสือพงษ์ 4,000.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/313 ลว 3 ม.ีค. 63
14 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกาย 7,200.00    7,200.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  สพประสงค์ 7,200.00    นายจตุรงค์  สพประสงค์ 7,200.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/320 ลว 3 ม.ีค. 63
15 จา้งเหมาเจา้หน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกาย 7,200.00    7,200.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายศิลา  พรอภิชาติกลุ 7,200.00    นายศิลา  พรอภิชาติกลุ 7,200.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/321 ลว 3 ม.ีค. 63
16 จา้งจดัท าตรายาง 300.00       300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเกง่ กอ็ปปี้ 300.00       ร้านเกง่ กอ็ปปี้ 300.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/322 ลว 3 ม.ีค. 63
17 จา้งปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย 43,500.00  43,500.00  วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจรีนันท์  เสือพงษ์ 43,500.00  นางสาวจรีนันท์  เสือพงษ์ 43,500.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/323 ลว 3 ม.ีค. 63
18 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 23,165.50  23,165.50  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 23,165.50  ร้านประกติิแอร์ 23,165.50  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/324 ลว 11 ม.ีค. 63
19 จา้งสูบส่ิงปฏิกลูห้องน้ าป้อมยาม 300.00       300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายสนอง  ศรีใส 300.00       นายสนอง  ศรีใส 300.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/325 ลว 11 ม.ีค. 63
20 จา้งแกไ้ขโปรแกรมตู้สาขา 12,000.00  12,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง บ. เดอะเวล์ิด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 12,000.00  บ. เดอะเวล์ิด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 12,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/330 ลว 12 ม.ีค. 63
21 จา้งติดต้ังมา่นกั้นเตียงห้องแพทยแ์ผนไทย 20,000.00  20,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง ลพบุรีผ้ามา่น 20,000.00  ลพบุรีผ้ามา่น 20,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/338 ลว 12 ม.ีค. 63
22 จา้งจดัท าปกเวชระเบียนผู้ป่วยใน 13,000.00  13,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส.บี.เพิ่มกจิ 13,000.00  หจก. พี.เอส.บี.เพิ่มกจิ 13,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/340 ลว 16 ม.ีค. 63
23 จา้งซ่อมแซมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,350.00    2,350.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีดอทคอม 2,350.00    ร้านสบายดีดอทคอม 2,350.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/341 ลว 16 ม.ีค. 63
24 จา้งต่อสัญญาติดตามรถยนต์ กง 7864 สห 3,210.00    3,210.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. เจริญชยั ออโต้แอร์ 3,210.00    บ. เจริญชยั ออโต้แอร์ 3,210.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/344 ลว 17 ม.ีค. 63
25 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองซักผ้า 6,741.00    6,741.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. จเีนียสพาร์ท (2014) จ ากดั 6,741.00    บ. จเีนียสพาร์ท (2014) จ ากดั 6,741.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/348 ลว 20 ม.ีค. 63
26 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ นข 896 สห4,100.00    4,100.00    วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ชา่งโชค 4,100.00    อู่ชา่งโชค 4,100.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/354 ลว 24 ม.ีค. 63
27 จา้งเหมาท าอาหารส าหรับผู้ป่วย ปี 2563 

(เม.ย.-ม.ิย. 63)
360,300.00 360,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวรววีรรณ  เชื้อนิล 280,098.00 นางสาวรววีรรณ  เชื้อนิล 280,098.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/344 ลว 17 ม.ีค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลท่าชา้ง 
วนัที่  1  - 31  มนีาคม   2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



สห 0032.301/353 ลว. 30 ม.ีค. 63



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ขอ
หรือจดัจา้ง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจา้ง
1 วสัดุงานบ้านงานครัว 420.00 420.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านก าไร 420.00 ร้านก าไร 420.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/347 ลว 1 เม.ย. 63
2 วสัดุส านักงาน 260.00 260.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเทียนเจริญ 260.00 ร้านเทียนเจริญ 260.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/348 ลว 1 เม.ย. 63
3 วสัดุงานบ้านงานครัว 25,800.00 25,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสบีเพิ่มกจิ 25,800.00 ร้านพีเอสบีเพิ่มกจิ 25,800.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/351 ลว 1 เม.ย. 63
4 น้ าด่ืมขวด (ส าหรับผู้แยกโรค) 175.00 175.00 วธิเีฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมกรธารา 175.00 น้ าด่ืมกรธารา 175.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/361 ลว 1 เม.ย. 63
5 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,000.00 1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านก าไร 1,000.00 ร้านก าไร 1,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/363 ลว 7 เม.ย. 63
6 วสัดุงานบ้านงานครัว 25,800.00 25,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสบีเพิ่มกจิ 25,800.00 ร้านพีเอสบีเพิ่มกจิ 25,800.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/364 ลว 7 เม.ย. 63
7 วสัดุประปาและกอ่สร้าง 14,035.00 14,035.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.ฮงหลี 14,035.00 หจก.ส.ฮงหลี 14,035.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/388 ลว 13 เม.ย. 63
8 วสัดุงานบ้านงานครัว 15,151.20 15,151.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เมอร์เรย์เทรดด้ิง จก. 15,151.20 บ.เมอร์เรย์เทรดด้ิง จก. 15,151.20 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/397 ลว 24 เม.ย. 63
9 วสัดุการแพทย์ 38,000.00 38,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอชเมดิคอล จ ากัด 38,000.00 บ.บีเจเอชเมดิคอล จ ากัด 38,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/398 ลว 24 เม.ย. 63

10 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ซ้อมแผน 800.00 800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซุ่ยเซ็งจั่น 800.00 ร้านซุ่ยเซ็งจั่น 800.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/399 ลว 24 เม.ย. 63
11 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 400.00 400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายแสง เมอืงค า 400.00 นายแสง เมอืงค า 400.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/406 ลว 30 เม.ย. 63
12 วสัดุส านักงาน 2,500.00 2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพีโฮมเฟอร์นิเจอร์ 2,500.00 ร้าน เอสพีโฮมเฟอร์นิเจอร์ 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/407 ลว 30 เม.ย. 63
13 วสัดุการเกษตร 750.00 750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน สถิตย์พาณิชย์ 750.00 ร้าน สถิตย์พาณิชย์ 750.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/405 ลว 30 เม.ย. 63
14 จา้งจดัท าหน้ากากอนามยัชนิดผ้า 2,496.00    2,496.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นางส ารวย  มว่งงาม 2,496.00    นางส ารวย  มว่งงาม 2,496.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/373 ลว 7 เม.ย. 63
15 จา้งขนยา้ยเอกสาร ตู้เอกสาร ปรับปรุงห้องเวชระเบียน5,000.00    5,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นายอานนท์  แซ่ห่าน 5,000.00    นายอานนท์  แซ่ห่าน 5,000.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/376 ลว 13 เม.ย. 63
16 จา้งจดัท าเบาะรองนวดแผนไทย, ซ่อมแซมเบาะรองนอนคนไข้11,900.00  11,900.00  วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกรรณิการ์เบาะยนต์ 11,900.00  ร้านกรรณิการ์เบาะยนต์ 11,900.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/377 ลว 13 เม.ย. 63
17 จา้งปรับปรุงห้องอบุัติเหตุฉกุเฉนิ 65,000.00  65,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พจ ี ศรีมว่ง 65,000.00  นางพิมพ์พจ ี ศรีมว่ง 65,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/405 ลว 15 เม.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลท่าชา้ง 
วนัที่  1  - 30  เมษายน  2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง


