รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร

340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท

26-ก.ย.-62

3

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
12 รำยกำร ประจำเดือน ตุลำคม 2562

13,555.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 13,555.00 บำท

26-ก.ย.-62

4

จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
ทั่วไป ประจำเดือน ตุลำคม 2562

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

5
6

เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน

7

จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

8

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร

1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

9

จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รำยกำร

5,219.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

5,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
13
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน ตุลำคม 2562
14
15
16

17

18
19

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
12 รำยกำร ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
ทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำเก็ต
จำกัด เป็นเงิน 5,219.00 บำท
ร้ำนวันกรุป๊ ซัพพลำย
เป็นเงิน 5,500.00 บำท
ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท
ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท
บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท
33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

1-ต.ค.-62

18-ต.ค.-62
18-ต.ค.-62
21-ต.ค.-62
21-ต.ค.-62
22-ต.ค.-62
22-ต.ค.-62

22-ต.ค.-62

26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 17,940.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
17,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

30-ต.ค.-62
30-ต.ค.-62

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1
20
รำยกำร
21 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 3 รำยกำร
22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร
23 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 7 รำยกำร
24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 25 รำยกำร
25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) สำหรับ
26 สำรองเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ จำนวน 400 ลิตร
จำนวน 1 รำยกำร
27 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร
28 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รำยกำร
29 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร
30
31
32

33

34
35

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2562
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยกำร น้้ำมันดีเซล
(ส้ำรองเติมยำนพำหนะ) บรรจุถัง จ้ำนวน 200 ลิตร
จ้ำงเหมำบริกำรเก็บข้อมูล BMS-Hosxp Activation
รำยปี 2563 (ตั้งแต่ เดือนมกรำคม - ธันวำคม ปี
2563) โรงพยำบำล ขนำด 30 เตียง

36 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 3 รำยกำร

37

จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ รำยกำรเปลี่ยน
ลูกล้อยำงด้ำ ขนำด 5 นิ้ว จ้ำนวน 1 รำยกำร

38 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 14,985.00
บำท
ร้ำนวัฒนำพำณิชย์
5,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 5,140.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
16,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 16,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
24,191.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 24,191.00 บำท
นำยอนนต์ สุทธิโวหำร
4,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 4,400.00 บำท
1,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

18,468.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 18,468.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
1,135.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 1,135.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 450.00
450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 33,300.00

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

4-พ.ย.-62
12-พ.ย.-62
พ.ย.-62
14-พ.ย.-62
14-พ.ย.-62
14-พ.ย.-62
20-พ.ย.-62
20-พ.ย.-62
20-พ.ย.-62
20-พ.ย.-62
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 5,296.00 บำท
บริษัท บำงกอก เมดิคอล
19,855.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ซอฟต์แวร์ จ้ำกัด เป็นเงิน
19,855.00 บำท
5,296.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

21-พ.ย.-62
21-พ.ย.-62

บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์
เซอร์วิส เป็นเงิน 9,650.00 บำท

27-พ.ย.-62

บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์
45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เซอร์วิส เป็นเงิน 45,000.00
บำท

27-พ.ย.-62

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 2,525.00 บำท

27-พ.ย.-62

9,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 2 รำยกำร

40 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

41

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร
ซ่อมเครือ่ งพิมพ์ HP Deskjet 5820 จ้ำนวน 1 เครือ่ ง

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
13 รำยกำร ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2562
จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
43
ทั่วไป ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2562
จัดจ้ำเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1
44
รำยกำร
42

45 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร
47 จัดซื้อวัสดุส้ำนัหกงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร
48 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร
49 จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล จ้ำนวน 2 รำยกำร
50 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร
51 จัดซื้อวัสดุบริโภค 8 รำยกำร
52 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 6 รำยกำร
53 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 10 รำยกำร
54 จัดซื้อวัสดุเครือ่ งแต่งกำย จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
55 รถทะเบียน นข 2163, กค 327, กจ 8426 น่ำน
จ้ำนวน 3 คัน
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
56
รถทะเบียน กจ 8426 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน
57 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
58 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 3 รำยกำร
59 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ้ำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
2,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 2,290.00
บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

27-พ.ย.-62

4,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 4,280.00 บำท

27-พ.ย.-62

350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 350.00 บำท

27-พ.ย.-62

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน 19,435.00

19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
นำงบัวผำ อันชัน
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
2,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
2,260.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุ่งศิลป์ดอทคอม
1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
กรุ๊ป เป็นเงิน 1,890.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม.โทนเนอร์
20,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 20,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
1,540.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
นำยวีระ รำงแดง เป็นเงิน 1,450.00

1,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จ้ำกัด สำขำ 2
1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
3,518.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,158.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 7,750.00
7,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ร้ำนวัฒนำพำณิชย์ เป็นเงิน

29,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 29,460.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00
220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท

28-พ.ย.-62
28-พ.ย.-62
13-ธ.ค.-62
13-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62
17-ธ.ค.-62

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้

14,091.38 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน

19-ธ.ค.-62

14,091.38 บำท

13,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 13,400.00 บำท
ร้ำนฟ.เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 8,000.00

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00
1,704.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
3,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,690.00 บำท

19-ธ.ค.-62
19-ธ.ค.-62
19-ธ.ค.-62
19-ธ.ค.-62

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
60
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์
4,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,445.00
บำท

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) ส้ำหรับ
61 ส้ำรองเติมยำนพำหนะ จ้ำนวน 400 ลิตร จ้ำนวน 1
รำยกำร

12,312.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

62 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 4 รำยกำร

15,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 15,750.00

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 12,312.00 บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

19-ธ.ค.-62

19-ธ.ค.-62

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์

63 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
65
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
66 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
67
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563
64

68 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร

บำท
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 3,750.00
3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

23-ธ.ค.-62
23-ธ.ค.-62
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

3,147.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท

25-ธ.ค.-62

69

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
13 รำยกำร ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
19,435.00 บำท

26-ธ.ค.-62

70

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

26-ธ.ค.-62

บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
7,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 7,990.00
บำท

2-ม.ค.-63

71 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 2 รำยกำร
72 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 2 รำยกำร
73 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้ำหรับเติมเครื่อง
ตัดหญ้ำ) จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) ส้ำหรับเผำ
75
ขยะ จ้ำนวน 200 ลิตร จ้ำนวน 1 รำยกำร
74

76 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร
77 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 5 รำยกำร
78 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 5 รำยกำร
79

จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำบัญชีคุมเวชภัณฑ์ หน้ำ-หลัง จ้ำนวน
1,000 แผ่น จ้ำนวน 1 รำยกำร

นำยชำญชัย จันทรังษี เป็นเงิน

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 7,500.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
4,595.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 4,595.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
576.80 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 576.80 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
3,078.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,078.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 268.00
268.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
633.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 633.00 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จ้ำกัด
1,799.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,799.0 บำท
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,200.00

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

2-ม.ค.-63
2-ม.ค.-63
2-ม.ค.-63
7-ม.ค.-63
8-ม.ค.-63
8-ม.ค.-63
9-ม.ค.-63
21-ม.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

80 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร
81 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร
82 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 2 รำยกำร
83 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
85
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
86 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
87
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
84

88 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 7 รำยกำร
89 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร
90 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 3 รำยกำร
91
92

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 8426 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน

93 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 9 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
6,412.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 6,412.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
20,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 20,400.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

2,308.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 2,308.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,290.00 บำท
น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

21-ม.ค.-63
21-ม.ค.-63
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จ้ำกัด
เป็นเงิน 4,476.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
644.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำกัด เป็นเงิน 644.00 บำท
4,476.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

23-ม.ค.-63
23-ม.ค.-63
23-ม.ค.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์

3,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 3,650.00
บำท
หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,150.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
15,610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 15,610.00
บำท

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จ้ำกัด
เป็นเงิน 22,000.00 บำท

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 1
95
รำยกำร

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
16,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
16,290.00 บำท

96 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
11 รำยกำร ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
จ้ำงเหมำจัดท้ำสมุดใบเบิกและส่งคืนพัสดุ จ้ำนวน 1
99
รำยกำร

21-ม.ค.-63

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

98

21-ม.ค.-63

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

94 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

97 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 12 รำยกำร

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จ้ำกัด
เป็นเงิน 69,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
12,259.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 12,259.00 บำท
16,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
16,445.00 บำท
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,875.00

1,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

23-ม.ค.-63
23-ม.ค.-63
23-ม.ค.-63
28-ม.ค.-63
28-ม.ค.-63
30-ม.ค.-63
30-ม.ค.-63
30-ม.ค.-63
31-ม.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

100

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

101 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 9 รำยกำร
102 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร
103 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร
104 จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำงสั่งท้ำ 3 รำยกำร
105 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขยส่ง จ้ำนวน 3 รำยกำร
106 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 3 รำยกำร
107 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 11 รำยกำร
108

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 1
รำยกำร

109 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 7 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรต่อ GPS รำยปี (เดือนมีนำคม 2563 –
2564) รถยนต์รำชกำรของโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
จ้ำนวน 5 คัน ได้แก่ กง 6671 น่ำน, กจ 1845 น่ำน, กค
110 327 น่ำน, นข 2163 น่ำน และ กจ 9407 น่ำน

111

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน นข 2163 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน

112 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 7 รำยกำร
113 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1
รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
115
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
116
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
117 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
114

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

10,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 10,390.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
6,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 6,860.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1,300.00 บำท

ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิมพ์ เป็นเงิน 830.00

830.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
2,530.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
4,265.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 4,265.00
บำท

2,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

15,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน
15,940.00 บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

31-ม.ค.-63
31-ม.ค.-63
6-ก.พ.-63
6-ก.พ.-63
6-ก.พ.-63
6-ก.พ.-63
11-ก.พ.-63
11-ก.พ.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ

8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน

11-ก.พ.-63

8,500.00 บำท

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป
40,748.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำกัด เป็นเงิน 40,748.00
บำท

11-ก.พ.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เคที.คอมพิวเตอร์

16,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน

12-ก.พ.-63

16,050.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้

27,018.57 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน

17-ก.พ.-63

27,18.57 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 8,410.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,290.00 บำท
8,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน 1,460.00

1,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

17-ก.พ.-63
17-ก.พ.-63
18-ก.พ.-63
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
118
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
119
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563
120

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563

121 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย จ้ำนวน 14 รำยกำร
122 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร
123 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร
124 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 3 รำยกำร
125 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 6 รำยกำร
126 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 25 รำยกำร
127 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
128 จัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
129 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
130 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 3 รำยกำร

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

17,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
17,490.00 บำท

28-ก.พ.-63

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

28-ก.พ.-63

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป
69,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำกัด เป็นเงิน 69,100.00
บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จ้ำกัด สำขำ 2
1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
ร้ำนพลำยพล ออคิดส์ เป็นเงิน 740.00

740.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำกัด เป็นเงิน 1,890.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว เป็นเงิน

750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 750.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 5,000.00 บำท
ร้ำนอินเตอร์เมดโปร์ ซัพพลำย
1,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,750.00 บำท
ร้ำน เอ็ม.เอ็ม.โทนเนอร์
6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 6,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
2,195.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,195.00 บำท
นำยเกตุ ตันชูชีพ เป็นเงิน
1,000.00 บำท

131 จัดจ้ำงเหมำขุดร่องระบำยน้้ำ จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

132 จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำงสั่งท้ำ จ้ำนวน 2 รำยกำร

890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บัณฑิตย์
1,774.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เวชภัณฑ์
เป็นเงิน
1,774.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด บัณฑิตย์
1,370.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เวชภัณฑ์
เป็นเงิน
1,370.00 บำท

133 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 3 รำยกำร

134 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

135

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 1
รำยกำร

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
137
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
136

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิพม์ เป็นเงิน 890.00

28-ก.พ.-63
5-มี.ค.-63
9-มี.ค.-63
9-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63
24-มี.ค.-63

24-มี.ค.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ

8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
8,500.00 บำท
น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

24-มี.ค.-63
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
138 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
139
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563
140

จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย จ้ำนวน
1 รำยกำร

141 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 10 รำยกำร
142 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร
143 จัดจ้ำงท้ำตรำยำงสั่งท้ำ 8 บรรทัด จ้ำนวน 1 รำยกำร

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำแอนด์สปอร์ต
เป็นเงิน 500.00 บำท

26-มี.ค.-63

ร้ำนนัฐภรณ์คัลเลอร์แล็ป
เป็นเงิน 3,840.00 บำท
ร้ำนนัฐภรณ์คัลเลอร์แล็ป
2,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,750.00 บำท
ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิมพ์
550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 550.00 บำท
3,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

144

จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลรณรงค์หมอกควันพิษ จ้ำนวน 1
รำยกำร

1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

145

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

146

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

147 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 5 รำยกำร
148 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 7 รำยกำร
149 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร
150 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 7 รำยกำร
151 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 3 รำยกำร

27-มี.ค.-63

17,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
17,490.00 บำท

31-มี.ค.-63

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

31-มี.ค.-63

บริษัท จุมพล อินเตอร์เทรด จ้ำกัด
1,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง (ส้ำนักงำนใหญ่) เป็นเงิน
1,575.00 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
2,345.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,345.00 บำท
ร้ำนโฮมเบส เป็นเงิน 49,220.00
49,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 4,189.00
4,189.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน
950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
950.00 บำท

153 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

156 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ้ำนวน 1 รำยกำร

27-มี.ค.-63

27-มี.ค.-63

14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

155 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

27-มี.ค.-63

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำแอนด์สปอร์ต
เป็นเงิน 1,600.00 บำท

152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

154 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ร้ำน เอ็ม.เอ็ม.โทนเนอร์
เป็นเงิน 14,400.00 บำท

บริษัท วินัยศักดิ์ จ้ำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
345.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 345.00 บำท
2,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 2,290.00 บำท

27-มี.ค.-63
27-มี.ค.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
2-เม.ย.-63
14-เม.ย.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

157 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 5 รำยกำร
158

จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลมำตรำกำรลดควำมเสี่ยงโรคโควิด
19 จ้ำนวน 1 รำยกำร

159 จัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
160 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร
161 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 7 รำยกำร
162 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 4 รำยกำร
163 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 4 รำยกำร
164 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 5 รำยกำร
165 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
167
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
168 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
169
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563
166

170 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
171 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
172 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 4 รำยกำร
173

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง)ส้ำหรับเติม
ยำนพำหนะ จ้ำนวน 400 ลิตร จ้ำนวน 1 รำยกำร

174 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) ส้ำหรับ
175 ส้ำรองเติมเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ จ้ำนวน 400 ลิตร
จ้ำนวน 1 รำยกำร
176 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
8,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
8,140.00 บำท
900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

31,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง
20-เม.ย.-63

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำแอนด์สปอร์ต
เป็นเงิน 900.00 บำท

20-เม.ย.-63

บริษัทไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด
เป็นเงิน 31,990.00 บำท

21-เม.ย.-63

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 1,600.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
1,008.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,008.00 บำท

1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน

1,725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1,725.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 469.00
469.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว เป็นเงิน

1,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1,700.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 1,290.00
บำท
น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

23-เม.ย.-63
23-เม.ย.-63
23-เม.ย.-63
23-เม.ย.-63
23-เม.ย.-63
23-เม.ย.-63
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

ร้ำน ฟ.เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน

16,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 16,500.00 บำท
บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ้ำกัด
3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,000.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

14,430.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 14,430.00 บำท

24-เม.ย.-63
24-เม.ย.-63
24-เม.ย.-63

7,232.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 7,232.00 บำท

24-เม.ย.-63

600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำน มีเดีย
เป็นเงิน 600.00 บำท

24-เม.ย.-63

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 12,828.00 บำท

24-เม.ย.-63

12,828.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว เป็นเงิน

882.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 882.00 บำท

30-เม.ย.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

177 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
178

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

179

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

180 จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำผ้ำใบเต้นท์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
2,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 2,580.00
บำท
นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
19,435.00 บำท

30-เม.ย.-63

34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนมงคลชัยกำรเบำะ
เป็นเงิน 34,000.00 บำท

8-พ.ค.-63
8-พ.ค.-63

บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จ้ำกัด
เป็นเงิน 2,355.00 บำท

182 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ้ำนวน 1 รำยกำร

3,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 3,690.00 บำท

183 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1,300.00 บำท
ร้ำนสุทัด ประหยัด เฟอร์นิเจอร์
2,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,750.00 บำท

186

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1
รำกยำร

187 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร
188 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
189 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร
190 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 17 รำยกำร

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 500.00 บำท

15-พ.ค.-63

490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 490.00 บำท

15-พ.ค.-63

บริษัท ออมนิแคร์ จ้ำกัด
เป็นเงิน 7,000.00 บำท

15-พ.ค.-63

บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 150.00 บำท

18-พ.ค.-63

7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
9,646.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

195 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 รำยกำร

14-พ.ค.-63
14-พ.ค.-63

192 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1
รำยกำร

14-พ.ค.-63

บริษัท เวอร์โก แอ็คเซสเวอรี่ จ้ำกัด
เป็นเงิน 78,652.24 บำท

700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

194

12-พ.ค.-63

78,652.24 วิธีเฉพำะเจำะจง

191 จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิลฯ จ้ำนวน 1 รำยกำร

193 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 6 รำยกำร

30-เม.ย.-63

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

2,355.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

185 จัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

30-เม.ย.-63

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

181 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 4 รำยกำร

184 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ้ำนวน 1 รำยกำร

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

8,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
2,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 9,946.00
บำท
ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำ แอนด์
สปอร์ต เป็นเงิน 700.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน
900.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 8,520.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 4,000.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 2,900.00 บำท

18-พ.ค.-63
19-พ.ค.-63
19-พ.ค.-63
19-พ.ค.-63
19-พ.ค.-63
19-พ.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

196 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

3,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

197 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 14 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ้ำปีงบประมำณ
198 2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จ้ำนวน 12 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
199
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
200
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
201 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
202
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563
203 จ้ำงเหมำประเมินควำมเสี่ยงต้นไม้ จ้ำนวน 1 รำยกำร
204 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

19-พ.ค.-63

23,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 23,970.00 บำท

19-พ.ค.-63

340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

1-ต.ค.-62

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

นำยมำนีซ จันทร์ถม เป็นเงิน

4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 4,200.00 บำท
บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตำร์
12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำกัด
เป็นเงิน 12,000.00
บำท

2,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

207 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

208 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 6 รำยกำร

2,470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

212 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
213 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ้ำนวน 2 รำยกำร
214 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 6 รำยกำร
215 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

26-ก.ย.-62

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

206 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จ้ำนวน 3 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2563
จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
211
ทั่วไป ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2563

26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

210

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

ร้ำนแปดศูนย์คอม เป็นเงิน
3,600.00 บำท

205 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

209 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
1,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 760.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น่ำน อินสตรู
เม้นท์ เป็นเงิน 2,660.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 1,170.00 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จ้ำกัด
เป็นเงิน 2,470.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 900.00
บำท
นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
19,435.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จ้ำกัด
เป็นเงิน 1,120.00 บำท
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 7,000.00

7,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
1,805.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 1,805.00
บำท
บริษัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จ้ำกัด
10,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 10,350.00 บำท

22-พ.ค.-63
22-พ.ค.-63

22-พ.ค.-63
26-พ.ค.-63
26-พ.ค.-63
26-พ.ค.-63
27-พ.ค.-63
28-พ.ค.-63
29-พ.ค.-63
2-มิ.ย.-63
5-มิ.ย.-63
5-มิ.ย.-63
5-มิ.ย.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

216 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

4,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 4,200.00 บำท

5-มิ.ย.-63

217 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลฯ จ้ำนวน 3 รำยกำร

5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำ แอนด์
สปอร์ต เป็นเงิน 5,000.00 บำท

10-มิ.ย.-63

218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
219

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน

220

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้ำหรับเติมเครือ่ งตัด
หญ้ำ) บรรจุถัง จ้ำนวน 20 ลิตร

221 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 9 รำยกำร
222 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 4 รำยกำร
223 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร
224 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 รำยกำร
225 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลฯ จ้ำนวน 4 รำยกำร
226 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร
227 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
228 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร
229 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร
230 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ้ำปีงบประมำณ
231 2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จ้ำนวน 12 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
232
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
233
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
234 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน

ร้ำนแปดศูนย์คอม เป็นเงิน

13,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 13,200.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์
7,145.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 7,145.00
บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
423.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 423.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
5,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 5,770.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
14,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 14,770.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
2,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,550.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
1,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,950.00 บำท
ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำ แอนด์
1,230.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สปอร์ต เป็นเงิน 1,230.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
1,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,150.00 บำท
ร้ำนแปดศูนย์คอม เป็นเงิน

14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 14,000.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จ้ำกัด สำขำ 2
1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

10-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
11-มิ.ย.-63
12-มิ.ย.-63
12-มิ.ย.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 280.00 บำท

12-มิ.ย.-63

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

1-ต.ค.-62

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

10-มิ.ย.-63

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
235
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2563
236 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้ำหรับเติมเครื่อง
ตัดหญ้ำ) จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
238
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2563
จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
239
ทั่วไป ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2563
237

240 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลฯ จ้ำนวน 1 รำยกำร

241 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 2 รำยกำร
242 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 2 รำยกำร
243 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร
244 จัดจ้ำงท้ำตรำยำงสั่งท้ำ 2 บรรทัด จ้ำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำเปลี่ยนน้้ำยำสำรเคมีถังดับเพลิง จ้ำนวน 4
รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำเปลี่ยนทรำยกรองน้้ำใช้ระบบประปำ
246
จ้ำนวน 1 รำยกำร
245

247 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 5 รำยกำร
248 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร
249 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 28 รำยกำร
250 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

นำงสำวปรียำพร ท้ำวคำม
เป็นเงิน 100.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
1,149.80 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,149.50 บำท
นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
19,435.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำ แอนด์
สปอร์ต เป็นเงิน 650.00 บำท

บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
2,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 2,150.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
2,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,160.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
3,935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,935.00 บำท
ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิมพ์
1,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,250.00 บำท
ร้ำนน่ำนกำรดับเพลิง
26,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 26,800.00 บำท
ร้ำนเพิ่มทรัพย์สรรพสินค้ำ
27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 27,000.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

4,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 4,280.00 บำท

ร้ำน ฟ. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน

6,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 6,500.00 บำท
ร้ำนนัฐภรณ์คัลเลอร์แล็ป
23,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 23,490.00 บำท
7,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 7,950.00 บำท
ร้ำนแปดศูนย์คอม เป็นเงิน

251 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

53,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 53,200.00 บำท

252 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 10,000.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
750.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
500.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
15,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 15,210.00 บำท

253 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร
254 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ้ำนวน 1 รำยกำร
255 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 5 รำยกำร

ร้ำนฟ. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

22-ต.ค.-62

23-มิ.ย.-63
23-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
9-ก.ค.-63

9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
9-ก.ค.-63
10-ก.ค.-63
10-ก.ค.-63
10-ก.ค.-63
13-ก.ค.-63
13-ก.ค.-63
13-ก.ค.-63
13-ก.ค.-63
13-ก.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

256 จัดจ้ำงเหมำตัดแต่งต้นไม้ จ้ำนวน 1 รำยกำร

257

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1
รำยกำร

258

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กค 327 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน

259 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นำยมำนีซ จันทร์ถม
21,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 21,250.00
บำท
บริษัทรุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
6,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 6,100.00
บำท

25,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

260 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 33 รำยกำร

15,185.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

261 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 14 รำยกำร

10,383.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 25,800.00 บำท
บริษัทรุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 490.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 15,185.00 บำท
บริษัทรุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน
10,383.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 5,540.00 บำท

262 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร

5,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

263 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1,300.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 1,488.00
1,488.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท

264 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร
265 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร
266 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร

267
268
269
270

271

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจ้ำปีงบประมำณ
2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จ้ำนวน 12 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้้ำดื่มแบบถัง) ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ประจ้ำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จ้ำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จ้ำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จ้ำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2563

272 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
273

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 1
รำยกำร

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

ร้ำนแปดศูนย์คอม เป็นเงิน

14,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 14,400.00 บำท
1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

14-ก.ค.-63

14-ก.ค.-63

14-ก.ค.-63

14-ก.ค.-63
14-ก.ค.-63
14-ก.ค.-63
15-ก.ค.-63
15-ก.ค.-63
15-ก.ค.-63
15-ก.ค.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 1,400.00 บำท

20-ก.ค.-63

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

1-ต.ค.-62

น้้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

26-ก.ย.-62
26-ก.ย.-62

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

26-ก.ย.-62

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จ้ำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

22-ต.ค.-62

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กิตชิ ัยพำณิชย์
น่ำน เป็นเงิน 1,290.00 บำท
บริษัทรุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
4,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 4,990.00
บำท
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

30-ก.ค.-63
30-ก.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

274 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัทกู้ด สปีด คอมพิวเตอร์
17,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง จ้ำกัด เป็นเงิน 17,000.00
บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง

31-ก.ค.-63

275

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จ้ำนวน
12 รำยกำร ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2563

19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
19,435.00 บำท

31-ก.ค.-63

276

จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดอำคำรและส้ำนักงำน
ทั่วไป ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2563

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

31-ก.ค.-63

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 3,170.00 บำท

31-ก.ค.-63

277 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 5 รำยกำร
278 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 2 รำยกำร

3,170.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

481.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นงิน 481.00 บำท

31-ก.ค.-63

บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จ้ำกัด เป็นเงิน 1,055.00 บำท

31-ก.ค.-63

280 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร

140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นงิน 140.00 บำท

31-ก.ค.-63

281 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร

990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

279 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 2 รำยกำร

282 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 1 รำยกำร
283 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร
284 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรต่ออำยุ GPS รำยปี เลขทะเบียนรถ
กจ 8426 น่ำน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้ำหรับเติมเครือ่ งตัด
286
หญ้ำ) จ้ำนวน 1 รำยกำร
285

287 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร
288 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จ้ำนวน 1 คัน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) ส้ำหรับ
290 ส้ำรองเติมเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ จ้ำนวน 600 ลิตร
จ้ำนวน 1 รำยกำร
289

291

จัดจ้ำงเหมำบริกำรก้ำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) จ้ำนวน 1
รำยกำร

292 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 1 รำยกำร
293 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร

1,055.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 990.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สุเกียว เป็นเงิน

250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 250.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
4,900.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ริมน่ำนมีเดีย
2,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,400.00 บำท
3,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.ที. คอมพิวเตอร์
จ้ำกัด เป็นเงิน 3,210.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 576.80 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
9,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
9,400.00 บำท
576.80 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนฟ. เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน

30,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 30,240.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เค.มอเตอร์ยำง
27,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ยนต์ เป็นเงิน 27,600.00 บำท

4-ส.ค.-63
4-ส.ค.-63
7-ส.ค.-63
7-ส.ค.-63
7-ส.ค.-63
7-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63

13,908.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จ้ำกัด
เป็นเงิน 13,908.00 บำท

13-ส.ค.-63

32,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยทนุศักดิ์ สุรีย์รักษ์
เป็นเงิน 32,900.00 บำท

13-ส.ค.-63

บริษัทรุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จ้ำกัด เป็นเงิน 700.00
บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 900.00
900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท

17-ส.ค.-63
17-ส.ค.-63

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
ประจำเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63
ลำดับที่

รำยกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง

294 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 1 รำยกำร
295 จัดซื้อวัสดุบริโภค จ้ำนวน 8 รำยกำร
296

จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำงสั่งท้ำ 3 บรรทัด จ้ำนวน 1
รำยกำร

297 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 1 รำยกำร
298

จัดจ้ำงเหมำจัดท้ำชั้นวำงของสแตนเลส 4 ชั้น จ้ำนวน 1
รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำทำน
1,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,620.00 บำท

วันที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง
17-ส.ค.-63

บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จ้ำกัด เป็นเงิน 3,333.00 บำท

17-ส.ค.-63

200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนนัฐภรณ์ กำรพิมพ์ เป็นเงิน
200.00 บำท

17-ส.ค.-63

540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนนัฐภรณ์ คัลเลอร์แล็ป
เป็นเงิน 540.00 บำท

17-ส.ค.-63

3,333.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนรัชดำอลูมิเนียม(2) เป็นเงิน

9,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 9,500.00 บำท

18-ส.ค.-63

