
วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ล ำดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลำง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรับการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสัญญา

ท่ี จดัจำ้ง บำท หรือขอ้ตกลง

บำท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

1 วสัดุคอมพิวเตอร์ 73,787.20  - เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที  73,787.20 หจก.อุดรไอที  73,787 เกณฑร์ำคำ 227/2562

2 วสัดุก่อสร้าง 14,965  - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 14,965 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 14,965 เกณฑร์ำคำ 228/2562

3 จา้งเหมาซ่อม/อ่ืนๆ 2,977.28  - เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้เบทส์จ ากดั 2,977.28 บริษทั โตโยตา้เบทส์จ ากดั 2,977 เกณฑร์ำคำ 229/2562

4 วสัดุก่อสร้าง 3,410  - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 3,410 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 3,410 เกณฑร์ำคำ 230/2562

5 วสัดุก่อสร้าง 10,425  - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 10,425 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 10,425 เกณฑร์ำคำ 231/2562

6 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800  - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชยัอะไหล่ยนต ์1,800 ร้านทวีชยัอะไหล่ยนต ์ 1,800 เกณฑร์ำคำ 232/2562

7 วสัดุส านกังาน 1,350  - เฉพาะเจาะจง ร้านครอสติชกรอบรูป 1,350 ร้านครอสติชกรอบรูป 1,350 เกณฑร์ำคำ 233/2562

8 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 3,000  - เฉพาะเจาะจง ร้านสงัคมธุรกิจ 3,000 ร้านสงัคมธุรกิจ 3,000 เกณฑร์ำคำ 234/2562

9 วสัดุการเกษตร 2,530  - เฉพาะเจาะจง ร้านพลโยธาพนัธ์ไม ้2,530 ร้านพลโยธาพนัธุ์ไม้ 2,530 เกณฑร์ำคำ 235/2562

10 จา้งซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1,200  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200 ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200 เกณฑร์ำคำ 236/2562

11 วสัดุงานบา้นงานครัว 24,064  - เฉพาะเจาะจง บ.สกลนิวเวฟจ ากดั(สนง) 24,064 บ.สกลนิวเวฟจ ากดั(สนง.) 24,064 เกณฑร์ำคำ 237/2562

12 วสัดุก่อสร้าง 10,930  - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 10,930 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 10,930 เกณฑร์ำคำ 238/2562

13 วสัดุก่อสร้าง 9,090 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 9,090 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 9,090 เกณฑร์ำคำ 239/2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2562

หน่วยงาน   โรงพยาบาลเจริญศิลป์  วนัท่ี   5  มีนาคม  2562



วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ล ำดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลำง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรับการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสัญญา

ท่ี จดัจำ้ง บำท หรือขอ้ตกลง

บำท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

14 ครุภณัฑส์ านกังาน 16,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์1600 หจก.มิตรสยามเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 16,000 เกณฑร์ำคำ 240/2562

15 วสัดุก่อสร้าง 2,400  - เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโซลูชัน่สวา่งรุ่งโรจน์จ  ากดั2400บ.โฮมโซลูชัน่สวา่งรุ่งโรจน์จ  ากดั 2,400 เกณฑร์ำคำ 241/2562

16 วสัดุก่อสร้าง 4,300.00  - เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโซลูชัน่สวา่งรุ่งโรจน์จ  ากดั4300บ.โฮมโซลูชัน่สวา่งรุ่งโรจน์จ  ากดั 4,300 เกณฑร์ำคำ 242/2562

17 วสัดุส านกังาน 1,648  - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญพานิช(2811) 1,648 หจก.ชาญพานิช(2811) 1,648 เกณฑร์ำคำ 243/2562

18 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,400  - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การยางออร์โตไ้ทร 19,400 หจก.ส.การยางออร์โตไ้ทร 19,400 เกณฑร์ำคำ 244/2562

19 จา้งเหมา/จา้งซ่อมเปล่ียน 10,137  - เฉพาะเจาะจง บริษทัชาญโอโตค้าร์ 10,137 บริษทัชาญโอโตค้าร์ 10,137 เกณฑร์ำคำ 245/2562

20 วสัดุผา้และเคร่ืองแต่งกาย 1,500  - เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงทอง 1,500 ร้านเวียงทอง 1,500 เกณฑร์ำคำ 246/2562

21 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 300  - เฉพาะเจาะจง ร้านซิวอิเล็คโทรนิค 300 ร้านซิวอิเล็คโทรนิค 300 เกณฑร์ำคำ 247/2562

22 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,810  - เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที 8,810 หจก.อุดรไอที 8,810 เกณฑร์ำคำ 248/2562

23 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 84,520  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 84,520 ร้านเจริญกิจแอร์ 84,520 เกณฑร์ำคำ 249/2562

24 วสัดุคอมพิวเตอร์ 21,420  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 21,420 ร้านเจริญกิจแอร์ 21,420 เกณฑร์ำคำ 250/2562

25 วสัดุยานพาหนและขนส่ง 1,200  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง 1,200 ร้านแสงเจริญการยาง 1,200 เกณฑร์ำคำ 251/2562

26 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 600 - เฉพาะเจาะจง นส.ขนิษฐา สกัขาพรหม 600 นส.ขนิษฐา สกัขาพรหม 600 เกณฑร์ำคำ 252/2562

27 จา้งซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200 ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200 เกณฑร์ำคำ 236/2562

28 จา้งซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 2,000  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 2,000 ร้านเจริญกิจแอร์ 2,000 เกณฑร์ำคำ 263/2562

29 วสัดุก่อสร้าง 9,314  - เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม หจก.ทรัพยท์วีคูณ บ๊ิกโฮม 9,314 เกณฑร์ำคำ 259/2562



วงเงินท่ี ราคา ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ี

ล ำดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือหรือ กลำง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ช่ือผูเ้สนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรับการคดัเลือก ซ้ือ/จา้ง โดยสรุป ของสัญญา

ท่ี จดัจำ้ง บำท หรือขอ้ตกลง

บำท ในการจดัซ้ือ/จา้ง

30 วสัดุงานบา้นงานครัว 950  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุวรรณน ้าด่ืม 950 ร้านแสนสุวรรณน ้าด่ืม 950 เกณฑร์ำคำ 271/2562

(ลงช่ือ).....สุทธิวรณ์     ค  าโสภา.....หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

                       (นายสุทธิวรณ์    ค  าโสภา)


