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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เก้าอี้ส านักงาน/โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 8,790         8,790        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์ 8,790           ราคาต่ าสุด

2 เคร่ืองตัดหญ้า/เคร่ืองเจีย 10,390       10,390      เฉพาะเจาะจง หจก.ประสงค์สุขก่อสร้าง 56 10,390         ราคาต่ าสุด

3 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,000         9,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 9,000           ราคาต่ าสุด

4 เคร่ืองปรับอากาศ 68,500       68,500      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 68,500         ราคาต่ าสุด

5 จ้างเหมาบริการระบบ X-RAY PACS 22,000       22,000      เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 22,000         ราคาต่ าสุด
6 วัสดุเชื้อเพลิง 36,100       36,100      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.บ.ีปิโตรเลียม 36,100         ราคาต่ าสุด
7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 81,900       81,900      เฉพาะเจาะจง ร้านจิวเล่งเฮง 81,900         ราคาต่ าสุด
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 47,766       47,766      เฉพาะเจาะจง บริษัทก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด 47,766         ราคาต่ าสุด
9 วัสดุยานพาหนะ 13,720       13,720      เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งคาแคร์ 13,720         ราคาต่ าสุด
10 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,076.65     5,076.65    เฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 5,076.65       ราคาต่ าสุด
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,260.20     2,260.20    เฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 2,260.20       ราคาต่ าสุด
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,088       11,088      เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เรืองโรจน์สระบุรี 11,088         ราคาต่ าสุด
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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด
จ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุไฟฟ้า (12 รายการ) 3,049         3,049        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสงค์สุขก่อสร้าง 56 3,049           ราคาต่ าสุด
2 วัสดุก่อสร้าง (5 รายการ) 17,380       17,380      เฉพาะเจาะจง หจก.ประสงค์สุขก่อสร้าง 56 17,380         ราคาต่ าสุด
3 ปัม้หอยโข่ง และสปริงเกอร์ 7,150         7,150        เฉพาะเจาะจง ร้านกวงทรัพย์เจริญ 7,150           ราคาต่ าสุด
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,522       12,522      เฉพาะเจาะจง ร้านก้ าหมง 12,522         ราคาต่ าสุด
5 พัดลมติดผนัง 1,490         1,490        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 1,490           ราคาต่ าสุด
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000         2,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี คอมพิวเตอร์ 2,000           ราคาต่ าสุด
7 วัสดุส านักงาน 4,350         4,350        เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจ ซัพพลาย 4,350           ราคาต่ าสุด
8 วัสดุส านักงาน 7,318.80     7,318.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุริดานาคา จ ากัด 7,318.80       ราคาต่ าสุด
9 วัสดุเชื้อเพลิง 37,794.50   37,794.50  เฉพาะเจาะจง บ.เอ.บ.ีปิโตรเลียม 37,794.50     ราคาต่ าสุด
10 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,812.40   22,812.40  เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 22,812.40     ราคาต่ าสุด
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,150.30     3,150.30    เฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 3,150.30       ราคาต่ าสุด
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,031.10     1,031.10    เฉพาะเจาะจง บ.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 1,031.10       ราคาต่ าสุด
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 10308 10308 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เรืองโรจน์สระบุรี 10308 ราคาต่ าสุด
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