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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค Acer A/B  
AN515-44G-R6YK/T00 43,600    43,600    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 43,600          ราคาต่ าสุด

2 พัดลมเพดาน 1,390      1,390      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 1,390            ราคาต่ าสุด

3 จ้างติดต้ังกร่ิงสัญญาณเรียกพยาบาล 57,670    57,670    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 57,670          ราคาต่ าสุด

4
จ้างท าและติดต้ังราวประตูและประตู 
สแตนเลส 17,000    17,000    เฉพาะเจาะจง ร้านพรอลูมิเนียม 17,000          ราคาต่ าสุด

5
จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณเอกซเรย์ระบบแพค 22,000    22,000    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที จี แอล เมดิคัล ซิส
เต็มส์ จ ากัด 22,000          ราคาต่ าสุด

6 ซ้ือหินคลุก 54,450    54,450    เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทะนวนรัมย์ 54,450          ราคาต่ าสุด
7 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,850      8,850      เฉพาะเจาะจง นางส าเรียบ สมนึกตน 8,850            ราคาต่ าสุด
8 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 9,000      9,000      เฉพาะเจาะจง นางบุญเลิศ  สุรศร 9,000            ราคาต่ าสุด
9 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,850      8,850      เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  ประกายแก้ว 8,850            ราคาต่ าสุด
10 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 9,000      9,000      เฉพาะเจาะจง นางอ๊อด   ดวงสี 9,000            ราคาต่ าสุด
11 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,850      8,850      เฉพาะเจาะจง นางเจนจิรา  การเพียร 8,850            ราคาต่ าสุด
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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 โต๊ะท างาน 5,800      5,800      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์  5,800            ราคาต่ าสุด
2 เก้าอี้ส านักงาน 4,800      4,800      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์  4,800            ราคาต่ าสุด
3 เล่ือยโซ่ 3,990      3,990      เฉพาะเจาะจง บจก.ประสงค์สุขกอ่สร้าง 3,990            ราคาต่ าสุด

4
จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณเอกซเรย์ระบบแพค 22,000    22,000    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที จี แอล เมดิคัล ซิส
เต็มส์ จ ากัด 22,000          ราคาต่ าสุด

5 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,550      8,550      เฉพาะเจาะจง นางส าเรียบ สมนึกตน 8,550            ราคาต่ าสุด
6 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,550      8,550      เฉพาะเจาะจง นางบุญเลิศ  สุรศร 8,550            ราคาต่ าสุด
7 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,700      8,700      เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  ประกายแก้ว 8,700            ราคาต่ าสุด
8 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,550      8,550      เฉพาะเจาะจง นางอ๊อด   ดวงสี 8,550            ราคาต่ าสุด
9 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 8,550      8,550      เฉพาะเจาะจง นางเจนจิรา  การเพียร 8,550            ราคาต่ าสุด
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