รว

ลำดับที่
1
2
3

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 2
(ชื่อหน่วยงำน) โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 - 28 กุมภำพันธ์ 2562
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน
ตุลำคม 2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง)
จำนวน 10 รำยกำร ประจำเดือน ตุลำคม 2561
จำนวน 1 รำยกำร
จ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและ
สำนักงำนทั่วไป ประจำเดือน ตุลำคม 2561
เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ตุลำคม 2561
จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน ตุลำคม
2561 จำนวน 1 รำยกำร
เช่ำเครื่องอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด
(12 เดือน) ประจำเดือน ตุลำคม 2561
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน
ตุลำคม 2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำรองเติม
ยำนพำหนะฯ) บรรจุถัง จำนวน 400 ลิตร
จำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

23,261.24 23,261.24 วิธีเฉพำะเจำะจง
13,074.00 13,074.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,140.00

2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

8,000.00

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,685.00

2,685.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

12,312.00

12,312.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รำยกำร

2,244.00

2,244.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

10 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,150.00

3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ จำนวน 1 รำยกำร

1,284.50

1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

660.00

660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4
5

6

7
8
9

12 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รยกำร
14

เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน พฤศจิกำยน
2561 จำนวน 1 รำยกำร

27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
2,140.00

2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 23,261.24 บำท
นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 13,074.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท
นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 23,261.24 บำท
นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 13,074.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท
นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 884/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 885/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 886/๒๕๖1
27 กันยำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 887/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 888/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย)
สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2562
เป็นกำรเช่ำในปีงบประมำณใหม่
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท
22 ตุลำคม 2561

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,685.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,685.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 889/๒๕๖๑
28 กันยำยน 2561

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 12,312.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 12,312.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 5/๒๕๖2
10 ตุลำคม 2561

ร้ำนบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
เป็นเงิน 2,244.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,150.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
หจก.รุง่ ศิลป์ดอทคอม กรุป๊
เป็นเงิน 660.00 บำท
หจก.อำร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลำย
เป็นเงิน 27,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

ร้ำนบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
เป็นเงิน 2,244.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,150.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
หจก.รุง่ ศิลป์ดอทคอม กรุป๊
เป็นเงิน 660.00 บำท
หจก.อำร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลำย
เป็นเงิน 27,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 9/2562
18 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 10/2562
18 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 11/2562
18 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 12/2562
18 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 13/2562
19 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 887/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
15 โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน
พฤศจิกำยน 2561
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
16 ภำพทำงกำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน
1 ชุด (12 เดือน) ประจำเดือน พฤศจิกำยน
2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน
17
พฤศจิกำยน 2561 จำนวน 1 รำยกำร
18

19
20
21

22

จ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและ
สำนักงำนทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2561
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง)
จำนวน 10 รำยกำร ประจำเดือน พฤศจิกำยน
2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน
พฤศจิกำยน 2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำรอง
ยำนพำหนะฯ) จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้างเหมาบริการค่าบริการ BMS-Hosxp
Activation ประจาปี ๒๕๖2 ตั้งแต่มกราคม ธันวาคม ปี ๒๕๖2 โรงพยาบาลขนาด 0-๓๐
เตียง

8,000.00

30,000.00

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ไทย) จำกัด เป็นเงิน 30,000.00
บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 888/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จำกัด เป็นเงิน 30,000.00
บำท

เป็นกำรเช่ำต่อเนื่องไปใน
ปีงบประมำณใหม่

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2562
22 ตุลำคม 2561

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 31,971.13 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 27/๒๕๖2
31 ตุลำคม 2561

เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 28/๒๕๖2
31 ตุลำคม 2561

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 29/๒๕๖2
31 ตุลำคม 2561

31,971.13 31,971.13 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 31,971.13 บำท

46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เงิน 46,000.00 บำท

เป็น นำงบัวผำ อันชัน
เงิน 46,000.00 บำท

เป็น

11,143.00 11,143.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ
เงิน 11,143.00 บำท

เป็น นำยอุดม ใบยำ
เงิน 11,143.00 บำท

เป็น

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็น
เงิน 2,145.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
12,192.00 12,192.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 12,192.00 บำท
2,145.00

2,145.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บางกอก เมดิคอล
19,855.00 19,855.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซอฟต์แวร์ จากัด
เงิน 19,855.00 บาท

23 จ้างเหมาบริการค่าต่อโดเมนเนม chpk.org

1,412.40

24 จัดซื้อวัสดุบริโภค จานวน 6 รายการ

3,125.00

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

2,400.00

26 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 7 รายการ

3,005.00

จัดจ้างเหมาซ่อมบารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 (เครื่องสารองไฟฟ้า คอมพิวเตอร์) จานวน 10
เครื่อง
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
28
ทะเบียน กค 327 น่าน จานวน 1 รายการ

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

8,980.00

บริษัท บางกอก เมดิคอล
เป็น ซอฟต์แวร์ จากัด
เงิน 19,855.00 บาท

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จากัด
เป็นเงิน 1,412.40 บาท
บ้านเฮาซุปเปอร์มาร์เก็ต
เป็น
3,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เงิน 3,125.00 บาท
หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน 2,400.00 บาท
หจก.สุเกียว
เป็น
3,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เงิน 3,005.00 บาท
1,412.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

8,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

10,370.00 10,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็น
เงิน 2,145.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 12,192.00 บำท

เป็น

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จากัด
เป็นเงิน 1,412.40 บาท
บ้านเฮาซุปเปอร์มาร์เก็ต
เป็น
เงิน 3,125.00 บาท
หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
เป็นเงิน 2,400.00 บาท
หจก.สุเกียว
เป็น
เงิน 3,005.00 บาท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 30/๒๕๖2
31 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 36/๒๕๖2 7
พฤศจิกำยน 2561

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๓8/๒๕๖2
8 พฤศจิกายน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ ๓9/๒๕๖2
8 พฤศจิกายน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 43/๒๕๖2
15 พฤศจิกายน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 44/๒๕๖2
15 พฤศจิกายน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 45/๒๕๖2
19 พฤศจิกายน 2561

หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
เป็นเงิน 8,980.00 บาท

หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
เป็นเงิน 8,980.00 บาท

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 51/๒๕๖2
26 พฤศจิกายน 2561

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 10,370.00 บาท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 10,370.00 บาท

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 52/๒๕๖2
26 พฤศจิกายน 2561

29 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ
30 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 1 รำยกำร
31 จัดซื้อวัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ

จัดจ้ำงเหมำค่ำถอดระบบ GPS และกล้อง
32 รถยนต์ จำนวน 3 คัน (บฉ 5040 น่ำน, กข
6646 น่ำน และ กค 4989 น่ำน)
จัดจ้ำงเหมำจัดทำสติกเกอร์ตดิ ด้ำนหนเกระจก
33 รถยนต์ เลขทะเบียน บฉ 5040 น่ำน จำนวน 1
รำยกำร
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือนธันวำคม
34
2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
35 โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน
ธันวำคม 2561
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
36
ภำพทำงกำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน
1 ชุด (12 เดือน) ประจำเดือน ธันวำคม 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน
ธันวำคม 2561 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง)
38 จำนวน 7 รำยกำร ประจำเดือน ธันวำคม 2561
จำนวน 1 รำยกำร
จ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและ
39
สำนักงำนทั่วไป ประจำเดือน ธันวำคม 2561
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน
40
ธันวำคม 2561 จำนวน 1 รำยกำร
37

2,030.00
150.00
3,150.00
1,500.00

หจก.สุเกียว
เป็น
เงิน 2,030.00 บาท
บ. รุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 1997 จำกัด เป็นเงิน 150.00
บำท
กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน
3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน 3,150.00 บาท
หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นจำนวนเงิน
1,500.00 บำท
2,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 57/๒๕๖2
28 พฤศจิกายน 2561

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 58/๒๕๖2
28 พฤศจิกายน 2561

เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 73/๒๕๖2
30 พฤศจิกายน 2561

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 74/๒๕๖2
30 พฤศจิกายน 2561

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำฯ
เป็นเงิน 250.00 บำท

ร้ำนเชียงกลำงโฆษณำฯ
เป็นเงิน 250.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 75/๒๕๖2
30 พฤศจิกายน 2561

2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 887/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

8,000.00

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 888/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

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

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

เป็นกำรเช่ำต่อเนื่องไปใน สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2562
ปีงบประมำณใหม่
22 ตุลำคม 2561

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 25,650.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 25,650.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 59/๒๕๖2
29 พฤศจิกำยน 2561

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 9,690.00 บำท

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 9,690.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 60/๒๕๖2
29 พฤศจิกำยน 2561

250.00

250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,140.00

25,650.00 25,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

9,690.00

9,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,445.00

2,445.00

499.00

499.00

42 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ

1,938.00

1,938.00

43 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รยกำร

5,800.00

5,800.00

41 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รำยกำร

หจก.สุเกียว
เป็น
เงิน 2,030.00 บาท
บ. รุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
1997 จำกัด เป็นเงิน 150.00
บำท
กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน
เป็นเงิน 3,150.00 บาท
หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นจำนวนเงิน
1,500.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 2,445.00
วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต จำกัด
วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 499.00 บำท
ห้างศรีเกษม เป็นเงิน 1,938.00
วิธีเฉพาะเจาะจง
บาท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 5,800.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 2,445.00
บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต จำกัด
เป็นเงิน 499.00 บำท
ห้างศรีเกษม เป็นเงิน 1,938.00
บาท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 5,800.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 61/๒๕๖2
29 พฤศจิกำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 62/๒๕๖2
29 พฤศจิกำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 76/๒๕๖2
6 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 77/๒๕๖2
6 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 79/2562
12 ธันวำคม 2561

44

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
ทะเบียน กค 327 น่าน จานวน 1 รายการ

45 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รำยกำร
46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รำยกำร
47 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร
48 จัดจ้ำงเหมำจัดทำพำนพุ่ม จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง)
49 สำหรับสำรองเติมเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ จำนวน
400 ลิตร จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
50
ทะเบียน บฉ 5040 น่าน จานวน 1 รายการ
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซ่อม
51
ลาโพงเครื่องเสียง) จานวน 1 รายการ
52 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 8 รำยกำร

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 2,500.00 บาท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
1,499.00 1,499.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 1,499.00 บำท
ร้ำน เอ็ม.เอ็ม.โทเนอร์
30,300.00 30,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 30,300.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
1,284.50 1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 2,500.00 บาท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 1,499.00 บำท
ร้ำน เอ็ม.เอ็ม.โทเนอร์
เป็นเงิน 30,300.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท

2,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนบุ๊คดอกไม้ เป็นเงิน 2,500.00
บำท

ร้ำนบุ๊คดอกไม้ เป็นเงิน 2,500.00
บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 101/2562
20 ธันวำคม 2561

10,872.00 10,872.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 10,872.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 10,872.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 102/๒๕๖2
20 ธันวำคม 2561

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 20,150.00 บาท
ร้านภมรซาวด์ เป็นงิน 200.00
200.00
200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บาท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
10,690.00 10,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน 10,690.00 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 20,150.00 บาท
ร้านภมรซาวด์ เป็นงิน 200.00
บาท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
เป็นเงิน 10,690.00 บำท

2,500.00

2,500.00

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

20,150.00 20,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 84/๒๕๖2
14 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 96/๒๕๖2
17 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 97/๒๕๖2
17 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 98/2562
17 ธันวำคม 2561

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 103/๒๕๖2
20 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 104/๒๕๖2
20 ธันวำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 107/๒๕๖2
25 ธันวำคม 2561

53 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,150.00

3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,150.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,150.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 108/2562
27 ธันวำคม 2561

54 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รำยกำร

1,225.00

1,225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 1,225.00 บำท

บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 1,225.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 109/๒๕๖2
27 ธันวำคม 2561

960.00

960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 960.00 บำท

หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 960.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 114/2562
27 ธันวำคม 2561

2,140.00

2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 887/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

8,000.00

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 888/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

55 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน มกรำคม
2562 จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
57 โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน
มกรำคม 2562
56

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
58
ภำพทำงกำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน
1 ชุด (12 เดือน) ประจำเดือน มกรำคม 2562
59

60

61
62
63

64

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง)
ประจำเดือน มกรำคม 2562 จำนวน 1
รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน มกรำคม 2562 จำนวน 1
รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง)
จำนวน 12 รำยกำร ประจำเดือน มกรำคม
2562 จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและ
สำนักงำนทั่วไป ประจำเดือน มกรำคม 2562
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง)
สำหรับสำรองเติมยำนพำหนะ จำนวน 400 ลิตร
จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง)
สำหรับเผำขยะ จำนวน 200 ลิตร จำนวน
1 รำยกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (โทรศัพท์แบบไร้สำย)
จำนวน 1 รำยกำร

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,550.00

2,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เป็นกำรเช่ำต่อเนื่องไปใน
ปีงบประมำณใหม่

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2562
22 ตุลำคม 2561

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,550.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,550.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 110/๒๕๖2
27 ธันวำคม 2561

30,345.00 30,345.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 30,345.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 30,345.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 111/2562
27 ธันวำคม 2561

16,568.00 16,568.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 16,568.00 บำท

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 16,568.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 112/2562
27 ธันวำคม 2561

46,000.00

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 113/๒๕๖2
27 ธันวำคม 2561

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 10,272.0000 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 10,272.0000 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 115/๒๕๖2
28 ธันวำคม 2561

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 5,136.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 5,136.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 116/๒๕๖2
2 มกรำคม 2562

หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 2,580.00 บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
เป็นเงิน 2,474.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 9,160.00
บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
เป็นเงิน 4,900.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 2,109.00
บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 2,660.00 บำท

หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 2,580.00 บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
เป็นเงิน 2,474.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 9,160.00
บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
เป็นเงิน 4,900.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 2,109.00
บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 2,660.00 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 6,420.00 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 6,420.00 บำท

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

10,272.00 10,272.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

5,136.00

5,136.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,580.00

2,580.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

66 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 8 รำยกำร

2,474.00

2,474.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

67 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 8 รำยกำร

9,160.00

9,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

68 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

4,900.00

4,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

69 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 4 รำยกำร

2,109.00

2,109.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

70 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 รำยกำร

2,660.00

2,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถ
กจ 1845 น่ำน จำนวน 1
71 ทะเบียน
รำยกำร

6,420.00

6,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

65

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

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 133/2562
14 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 134/2562
14 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 135/2562
14 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 141/2562
15 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 143/2562
15 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 144/2562
16 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 161/๒๕๖2
22 มกรำคม 2562

72 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร
73

จัดจ้ำงเหมำติดตั้ง GPS และกล้องรถยนต์ รถ
ทะเบียน กจ 8426 น่ำน จำนวน 1 รำยกำร

74

จัดจ้ำงเหมำติดตั้งเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 รำยกำร

75 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 9 รำยกำร

1,000.00

1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

1,200.00

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

53,975.08 53,975.08 วิธีเฉพำะเจำะจง

14,985.00 14,985.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

76 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 23 รำยกำร

7,675.00

7,675.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถ
กง 6671 น่ำน จำนวน 1 รำยกำร
77 ทะเบียน

5,250.00

5,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

960.00

960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4,500.00

4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

78 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร จำนวน 1 รำยกำร
79

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงำน (เครือ่ ง
อัดสำเนำ) จำนวน 1 เครือ่ ง จำนวน 1 รำยกำร

80 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

280.00

81 จัดื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00

82 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร

1,284.50

83 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รำยกำร

1,075.00

เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือนกุมภำพันธ์
2562 จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
85 โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2562
84

2,140.00
8,000.00

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 1,000.00 บำท
หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน
1,200.00 บำท
บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นเงิน 53,975.08 บำท
บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริค เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด
เป็นเงิน 14,985.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 7,675.00
บำท

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 1,000.00 บำท
หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน
1,200.00 บำท
บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์
เซอร์วิสเซส จำกัด
เป็นเงิน 53,975.08 บำท
บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริค เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด
เป็นเงิน 14,985.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 7,675.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 162/๒๕๖2
22 มกรำคม 2562

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 163/๒๕๖2
22 มกรำคม 2562

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 165/๒๕๖2
23 มกรำคม 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 170/๒๕๖2
28 มกรำคม 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 171/๒๕๖2
28 มกรำคม 2562

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 5,250.00 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 5,250.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 172/๒๕๖2
28 มกรำคม 2562

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 960.00 บำท

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 960.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 173/๒๕๖2
29 มกรำคม 2562

ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ
เป็นเงิน 4,500.00 บำท

ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ
เป็นเงิน 4,500.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 180/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562

280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 280.00 บำท ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 280.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
1,075.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 1,075.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
2,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 2,140.00 บำท
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 1,075.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 2,140.00 บำท
นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 8,000.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 185/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 186/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 187/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 188/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 887/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 888/๒๕๖๑
27 กันยำยน 2561

86

87
88
89
90

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
ภำพทำงกำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน
1 ชุด (12 เดือน) ประจำเดือน กุมภำพันธ์
2562
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 จำนวน 1 รำยกำร
จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและ
สำนักงำนทั่วไป ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2562
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง)
จำนวน 10 รำยกำร ประจำเดือน กุมภำพันธ์
2562 จำนวน 1 รำยกำร

91 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
92 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร
93 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

30,000.00

590.00
9,080.00
22,800.00

95 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

1,300.00

96 จัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 3 รำยกำร

8,590.00

จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถ
ทะเบียน กจ 1845 น่ำน จำนวน 1 รำยกำร

12,690.00
5,150.00

99 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 1 รำยกำร

13,500.00

100 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 10 รำยกำร

22,090.00

101 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

2,010.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

12,485.00 12,485.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

960.00

98

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

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,010.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
29,540.00 29,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 29,540.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
46,000.00 46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
2,010.00

94 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

97 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

6,000.00

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 12,485.00 บำท

หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน 590.00
บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
9,080.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 9,080.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
22,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 22,800.00 บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 960.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,300.00 บำท
หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
8,590.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 8,590.00 บำท
หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
12,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 12,690.00 บำท
ร้ำนอำรีอิเล็คทริก
5,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 5,150.00 บำท
บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรย์กำรแพทย์
13,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อุตสำหกรรม จำกัด
เป็นเงิน 22,090.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 22,090.00
22,090.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 6,000.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 2,010.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 29,540.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 12,485.00 บำท
หจก.เคที.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน 590.00
บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
เป็นเงิน 9,080.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
เป็นเงิน 22,800.00 บำท
หจก.ริมน่ำน มีเดีย
เป็นเงิน 960.00 บำท
ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย
เป็นเงิน 1,300.00 บำท
หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 8,590.00 บำท
หจก.กิตชิ ัย พำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 12,690.00 บำท
ร้ำนอำรีอิเล็คทริก
เป็นเงิน 5,150.00 บำท
บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรย์กำรแพทย์
อุตสำหกรรม จำกัด
เป็นเงิน 22,090.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 22,090.00
บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
เป็นเงิน 6,000.00 บำท

เป็นกำรเช่ำต่อเนื่องไปใน
ปีงบประมำณใหม่

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2562
22 ตุลำคม 2561
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 181/๒๕๖2
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 182/2562
30 มกรำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 183/2562
30 มกรำคม 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 184/2562
30 มกรำคม 2562

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 189/๒๕๖2
1 กุมภำพันธ์ 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 190/2562
1 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 191/2562
1 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 192/2562
1 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 193/2562
1 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 222/2562
8 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 223/2562
8 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 224/๒๕๖2
8 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 225/๒๕๖2
13 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 227/๒๕๖2
14 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 228/๒๕๖2
14 กุมภำพันธ์ 2562

102 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 12 รำยกำร
103 จัดซื้อวัสดุเครือ่ งแต่งกำย จำนวน 13 รำยกำร
104 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 8 รำยกำร
105

จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถ
ทะเบียน กจ 1845 น่ำน จำนวน 1 รำยกำร

106 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
107 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
108 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 รำยกำร
109 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

3,541.00

3,541.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

63,030.00 63,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
7,485.00

7,485.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4,500.00

4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

3,200.00

3,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

630.00

630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4,108.00

4,108.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

960.00

960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 3,541.00 บำท
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊
จำกัด เป็นเงิน 63,030.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 7,485.00
บำท
หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 5,150.00 บำท
ร้ำนฟ.เฟอร์นิเจอร์
เป็นเงิน 3,200.00 บำท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 630.00 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 4,108.00 บำท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 960.00 บำท

หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 3,541.00 บำท
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊
จำกัด เป็นเงิน 63,030.00 บำท
หจก.สุเกียว เป็นเงิน 7,485.00
บำท
หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 5,150.00 บำท
ร้ำนฟ.เฟอร์นิเจอร์
เป็นเงิน 3,200.00 บำท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 630.00 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 4,108.00 บำท
หจก.ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 960.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 229/๒๕๖2
14 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 230/๒๕๖2
21 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 231/๒๕๖2
21 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 234/๒๕๖2
22 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 235/๒๕๖2
22 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 236/๒๕๖2
22 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 239/๒๕๖2
28 กุมภำพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 240/๒๕๖2
28 กุมภำพันธ์ 2562

