




สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ประจ าเดือน  กนัยายน  2564   (แบบ สขร.1)

วงเงินที่ ราคา เลขที่และวนัที่

ล าดับ จัดซ้ือ/จ้าง จัดซ้ือหรือ จ านวน กลาง ชื่อผู้เสนอราคา/และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ของสัญญา

ที่ จัดจ้าง (หน่วยนับ) บาท เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลง

บาท ในการจัดซ้ือ/จ้าง

1 ค่าอินเตอร์เน็ต 1,819.00     1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 1,819.00     เกณฑ์ราคา 724/2564

2 ค่าอินเตอร์เน็ต 749.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 749.00       เกณฑ์ราคา 725/2564

3 ค่าอินเตอร์เน็ต 749.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 749.00       เกณฑ์ราคา 726/2564

4 ค่าโทรศัพท์ 557.47       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 557.47       เกณฑ์ราคา 727/2564

5 ค่าโทรศัพท์ 113.85       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 113.85       เกณฑ์ราคา 728/2564

6 ค่าโทรศัพท์ 171.45       1รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 171.45       เกณฑ์ราคา 729/2564

7 ค่าโทรศัพท์ 170.91       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 170.91       เกณฑ์ราคา 730/2564

8 ค่าโทรศัพท์ 170.91       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 170.91       เกณฑ์ราคา 731/2564

9 ค่าวสัดุเชื้อเพลิง 60,815.00   1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บรืษทัแซมปโิตรเล่ียม บรืษทัแซมปโิตรเล่ียม 60,815.00   เกณฑ์ราคา 720/2564

10 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,080.00     1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุวรณน้ าด่ืม ร้านแสนสุวรณน้ าด่ืม 1,080.00     เกณฑ์ราคา 711/2564

11 วสัดุเชื้อเพลิง 1,117.00     1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง ร้านสหภณัฑ์แก๊ส ร้านสหภณัฑ์แก๊ส 1,117.00     เกณฑ์ราคา 712/2564

12 วสัดุงานบา้นงานครัว 269.00       1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ 269.00          เกณฑ์ราคา 714/2564

13 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 700.00       1 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.ตุ้มพานิชย์ หจก.ตุ้มพานิชย์ 700.00       เกณฑ์ราคา 734/2564

14 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 700.00       1รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.ตุ้มพานิชย์ หจก.ตุ้มพานิชย์ 700.00       เกณฑ์ราคา 735/2564

15 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 2,135.00     1 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.ตุ้มพานิชย์ หจก.ตุ้มพานิชย์ 2,135.00     เกณฑ์ราคา 736/2564

16 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 1,185.00     1 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.แลตตาซอย บ.แลตตาซอย 1,185.00     เกณฑ์ราคา 737/2564

17 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 2,300.00     1 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ค้าข้าว ร้านเจริญศิลป์ค้าข้าว 2,300.00     เกณฑ์ราคา 738/2564

18 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 2,350.00     1 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ค้าข้าว ร้านเจริญศิลป์ค้าข้าว 2,350.00     เกณฑ์ราคา 739/2564

19 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 21,650.00   1 รายการ เฉพาะเจาะจง นายชลทิต อารีกุล นายชลทิต อารีกุล 21,650.00   เกณฑ์ราคา 740/2564

20 วสัดุอาหารผู้ปว่ย 17,700.00   1 รายการ เฉพาะเจาะจง นายชลทิต อารีกุล นายชลทิต อารีกุล 17,700.00   เกณฑ์ราคา 741/2564

หน่วยงาน  โรงพยาบาลเจริญศิลป์    จังหวดัสกลนคร

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง
 ราคาที่    

ตกลง ซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัด
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21 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 67,731.00   1 รายการ เฉพาะเจาะจง ชัยศิลป์โทรทัศน์ ชัยศิลป์โทรทัศน์ 67,731.00      เกณฑ์ราคา 749/2564

22 ครุภณัฑ์คอมฯ 11,500.00    1 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที 11,500.00      เกณฑ์ราคา 750/2564

ลายมือช่ือ...........................................ผูจ้ดัท  า ลายมือช่ือ...........................................ผูรั้บผิดชอบ

              (นางสาวทิพวนั  บุญวิเศษ)               (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

ต าแหน่ง   เจา้พนกังานพสัดุ ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ


