


ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ        3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,600 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,600 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 122/2563
ลงวนัที ่3 มี.ค. 63

2 รายงานขอความเหน็ชอบจา้งท า
พานพุม่ดอกไม้สด

       1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

รายงานขอฯ เลขที ่อต. 
๐๐๓๒.๐๐๑/338
ลงวนัที ่4 มี.ค. 63

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน      40,464.00     40,464.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วชิญา
/40,464 บาท

ร้าน วชิญา
/40,464 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 125/2563
ลงวนัที ่4 มี.ค. 63

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว      24,470.00     24,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/24,470 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/24,470 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 124/2563
ลงวนัที ่5 มี.ค. 63

5 ซ้ือน้ าด่ืม 78 ถัง (คลินิก) 1,170.00       1,170.00      ตาม ว.119  น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ 
กจิชัยเจริญ
/1,170.00 บาท

 น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ
 กจิชัยเจริญ
/1,170.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

หนังสือขอความเหน็ชอบที ่
อต 0032.001/356
ลงวนัที ่5 มี.ค. 2563

6 ซ้ือน้ าด่ืม 124 ถัง (สสจ.อต.) 1,860.00       1,860.00      ตาม ว.119  น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ 
กจิชัยเจริญ
/1,860.00 บาท

 น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ
 กจิชัยเจริญ
/1,860.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

หนังสือขอความเหน็ชอบที ่
อต 0032.001/352
ลงวนัที ่5 มี.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

7 จา้งเหมาบริการงานในต าแหน่ง
นักวชิาการสาธารณสุข

11,758.07 11,758.07 เฉพาะเจาะจง นางสาวประไพพศิ พรมไชยวงค์
/11,758.07 บาท

นางสาวประไพพศิ พรมไชยวงค์
/11,758.07 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
จา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

สัญญาจา้งเลขที ่24/2563
ลงวนัที ่5 มี.ค. 63

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์      15,600.00     15,600.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านซีจ ีซัพพอร์ท / 
15,600.00 บาท

 ร้านซีจ ีซัพพอร์ท / 
15,600.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่186/2563
ลงวนัที ่8  มีนาคม 2563

9 จา้งเหมาบริการงานในต าแหน่ง
นักวชิาการสาธารณสุข

       9,274.19       9,274.19 เฉพาะเจาะจง นางสาววชัราพร ก าแทง
/9,274.19 บาท

นางสาววชัราพร ก าแทง
/9,274.19 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
จา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

สัญญาจา้งเลขที ่25/2563
ลงวนัที ่9 มี.ค. 63

10 จดัจา้งสติกเกอร์รณรงณ์อาหารและ
การออกก าลังกาย

       2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร 
ค าเวยีง /2,500.00 บาท

 ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร
 ค าเวยีง /2,500.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังจา้ง เลขที ่143/2563
ลงวนัที ่9 มีนาคม 2563

11 จา้งปรับปรุงต่อเติมหอ้งเกบ็พสัดุ 
อาคารพสัดุ คสล. 2 ชั้น (ด้านขวา) 
สสจ.อต.

96,125.00 96,125.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ อนิปา
/96,125.00 บาท

นายจรัญ อนิปา
/96,125.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่148/2563
ลงวนัที ่10 มี.ค. 2563

12 จา้งท าวสัดุส านักงาน        3,570.00       3,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟกิ อมิเมจ
/3,570 บาท

ร้านกราฟฟกิ อมิเมจ
/3,570 บาท

เป็นราคาทีสื่บ
จากท้องตลาด

ใบส่ังจา้ง 130/2563
ลงวนัที ่10 มี.ค. 63

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน        3,400.00       3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,400 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,400 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 131/2563
ลงวนัที ่10 มี.ค. 63



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

14 ซ้ือวสัดุบริโภค           480.00          480.00 เฉพาะเจาะจง  น.ส.ชเนศธญัภาภคั มิง่ประเสริฐ
 /480.00 บาท

 น.ส.ชเนศธญัภาภคั มิง่
ประเสริฐ /480.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่153/2563
ลงวนัที ่10 มีนาคม 2563

15 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว        2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/2,000.00 บาท

 หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/2,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่135/2563
ลงวนัที ่10 มีนาคม 2563

16 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร           500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
500.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
500.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่133/2563
ลงวนัที ่11  มีนาคม 2563

17 จดัจา้งไวนิลประชาสัมพนัธ์           950.00          950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร 
ค าเวยีง / 950.00 บาท

 ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร
 ค าเวยีง / 950.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังจา้ง เลขที ่136/2563
ลงวนัที ่11 มีนาคม 2563

18 จดัจา้งสติกเกอร์รณรงณ์อาหารและ
การออกก าลังกาย

     16,000.00     16,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร 
ค าเวยีง /16,000.00 บาท

 ร้านระฆงัทอง โดยนายณภทัร
 ค าเวยีง /16,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังจา้ง เลขที ่144/2563
ลงวนัที ่11 มีนาคม 2563

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน           100.00          100.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/100.00 บาท

 หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/100.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่154/2563
ลงวนัที ่11 มีนาคม 2563

20 จา้งจดัท าประเป๋าผ้าพร้อมสกนี        4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
4,000.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
4,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่151/2563
ลงวนัที ่12  มีนาคม 2563

21 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว      12,316.00     12,316.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/12,316.00 บาท

 หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/12,316.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่155/2563
ลงวนัที ่13 มีนาคม 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

22 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ หมายเลขครุภณัฑ์
 7440-012-0001/31 เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-70)

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/2,550.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/2,550.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่146/2563
ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

23 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-012-0001/16)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/2,500.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/2,500.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่147/2563
ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

24 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 
หมายเลขครุภณัฑ์ 
4120-001-0008-015 และ 
4120-001-0004-004)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/2,500.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/2,500.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่152/2563
ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

25 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-037)

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/9,900.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/9,900.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่95/2563
ลงวนัที ่16 มี.ค. 2563

26 ซ้ือวสัดุส านักงาน        1,590.00       1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/1,590 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/1,590 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 145/2563
ลงวนัที ่16 มี.ค. 63

27 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร        4,400.00       4,400.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
4,400.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
4,400.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่170/2563
ลงวนัที ่20  มีนาคม 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

28 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร        2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
2,00.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
2,00.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่172/2563
ลงวนัที ่20  มีนาคม 2563

29 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร           500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
500.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
500.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่172/2563
ลงวนัที ่20  มีนาคม 2563

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน        1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/1,000.00 บาท

 หจก.คลังเคร่ืองเขยีน อภญิญา
/1,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่102/2563
ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2563

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน        1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วชิญา
/1,200 บาท

ร้าน วชิญา
/1,200 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 126/2563
ลงวนัที ่26 มี.ค. 63

32 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        9,100.00       9,100.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบ้านไอที / 9,100.00 บาท  ร้านบ้านไอที / 9,100.00 
บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่180/2563
ลงวนัที ่26  มีนาคม 2563

33 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร        3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
3,000.00 บาท

 ร้านน้องเก ๋ถา่ยเอกสาร / 
3,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
ซ้ือ 2 ปียอ้นหลัง

สัญญาจา้ง เลขที ่171/2563
ลงวนัที ่28  มีนาคม 2563

34 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0009-010)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/2,400.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/2,400.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่177/2563
ลงวนัที ่30 มี.ค. 2563

35 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0009-39)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/5,000.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/5,000.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่176/2563
ลงวนัที ่31 มี.ค. 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

36 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-012-0001-93)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/7,800.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/7,800.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่191/2563
ลงวนัที ่31 มี.ค. 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จา้งเหมาบริการงานในต าแหน่ง
นักวชิาการเงินและบัญชี

     12,500.00     12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐกานต์ แกง่อนิทร์
/12,500.00 บาท

นางสาวนัฐกานต์ แกง่อนิทร์
/12,500.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

สัญญาจา้งเลขที ่26/2563
ลงวนัที ่ 1 เม.ย. 63

2 รายงานขอความเหน็ชอบจา้งท า
พานพุม่ดอกไม้สด

       1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

รายงานขอฯ เลขที ่อต. 
๐๐๓๒.๐๐๑/521
ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 63

3 จา้งปรับปรุงต่อเติมหอ้งเกบ็พสัดุ 
อาคารพสัดุ คสล. 2 ชั้น (ด้านซ้าย) 
สสจ.อต.

96,125.00 96,125.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ อนิปา
/96,125.00 บาท

นายจรัญ อนิปา
/96,125.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่178/2563
ลงวนัที ่3 เม.ย. 2563

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-78)

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/1,860.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/1,860.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่175/2563
ลงวนัที ่7 เม.ย. 2563

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน           360.00          360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านไอที
/360 บาท

ร้านบ้านไอที
/360 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 190/2563
ลงวนัที ่ 7 เม.ย. 63

6 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 33,040.00 33,040.00 เฉพาะเจาะจง บ้านไอที
/33,040 บาท

บ้านไอที
/33,040 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 189/2563
ลงวนัที ่ 7 เม.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

7 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 29,987.00     29,987.00    เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/29,987.00 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/29,987.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 188/2563
ลงวนัที ่ 7 เมษายน 63

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-53)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/5,600.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/5,600.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่250/2563
ลงวนัที ่8 เม.ย. 2563

9 รายงานขอความเหน็ชอบจา้งท า
พานพุม่ดอกไม้สด

       1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

รายงานขอฯ เลขที ่อต. 
๐๐๓๒.๐๐๑/529
ลงวนัที ่ 8 เม.ย. 63

10 ซ้ือน้ าด่ืม 45 ถัง (คลินิก) 675.00          675.00         ตาม ว.119  น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ 
กจิชัยเจริญ
/675.00 บาท

 น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ
 กจิชัยเจริญ
/675.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

หนังสือขอความเหน็ชอบที ่อต
 0032.001/543
ลงวนัที ่10 เม.ย. 2563

11 ซ้ือน้ าด่ืม 85 ถัง (สสจ.อต.) 1,275.00       1,275.00      ตาม ว.119  น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ 
กจิชัยเจริญ
/1,275.00 บาท

 น้ าด่ืมโพทิพย ์โดย นายวรีศักด์ิ
 กจิชัยเจริญ
/1,275.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

หนังสือขอความเหน็ชอบที ่อต
 0032.001/542
ลงวนัที ่10 เม.ย. 2563

12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง หมายเลขครุ
ภัณ์ฑ์ 4120-001-0004-003 และ
4120-001-0004-008)

2,800.00       2,800.00      เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/2,800.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/2,800.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่205/2563
ลงวนัที ่15 เม.ย. 2563

13 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 17,400.00     17,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/17,400.00 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/17,400.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 220/2563
ลงวนัที ่15 เมษายน 63

14 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์
ส านักงาน หมายเลขครุภณัฑ์ 
5805-001-0002-41)

790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั
/790.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั
/790.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่207/2563
ลงวนัที ่16 เม.ย. 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

15 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์
ส านักงาน หมายเลขครุภณัฑ์ 
5805-001-0002-51)

746.00 746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั
/746.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั
/746.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่208/2563
ลงวนัที ่16 เม.ย. 2563

16 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-71)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/400.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/400.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่206/2563
ลงวนัที ่16 เม.ย. 2563

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน        4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วชิญา
/4,200 บาท

ร้าน วชิญา
/4,200 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 201/2563
ลงวนัที ่ 16 เม.ย. 63

18 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว        4,532.00       4,532.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/4,532 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/4,532 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 203/2563
ลงวนัที ่ 16 เม.ย. 63

19 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อตุรดิตถก์ารไฟฟา้
/1,800 บาท

หจก. อตุรดิตถก์ารไฟฟา้
/1,800 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 202/2563
ลงวนัที ่ 17 เม.ย. 63

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน           725.00          725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวฒัน์อเิล็กทรอนิกส์
/725 บาท

ร้านชัยวฒัน์อเิล็กทรอนิกส์
/725 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 204/2563
ลงวนัที ่ 17 เม.ย. 63

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 37,000.00     37,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/37,000.00 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/37,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 240/2563
ลงวนัที ่ 19 เมษายน 63



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน        3,715.00       3,715.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,715 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/3,715 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 211/2563
ลงวนัที ่ 20 เม.ย. 63

23 ซ้ือวสัดุส านักงาน        4,650.00       4,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/4,650 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/4,650 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 210/2563
ลงวนัที ่ 20 เม.ย. 63

24 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-012-0001-103)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/800.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/800.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่209/2563
ลงวนัที ่20 เม.ย. 2563

25 จา้งเหมาบริการงานในต าแหน่ง
พนักงานเกบ็เอกสาร

       2,530.00       2,530.00 เฉพาะเจาะจง นายกณิศ เงินแกว้
/2,530.00 บาท

นายกณิศ เงินแกว้
/2,530.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

สัญญาจา้งเลขที ่28/2563
ลงวนัที ่ 20 เม.ย. 63

26 จา้งเหมาบริการงานในต าแหน่ง
เจา้พนักงานธรุการ

       3,043.33       3,043.33 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาพร พลูผล
/3,043.33 บาท

นางสาวจริาพร พลูผล
/3,043.33 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

สัญญาจา้งเลขที ่29/2563
ลงวนัที ่ 20 เม.ย. 63

27 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะ 10 ตัว, 
เกา้อี้บุนวม 20 ตัว)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อตุรดิตถศ์รีฟา้
เฟอร์นิเจอร์
/28,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อตุรดิตถศ์รี
ฟา้เฟอร์นิเจอร์
/28,000.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่214/2563
ลงวนัที ่21 เม.ย. 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

28 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/7,000.00 บาท

หจก. คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา
/7,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 219/2563
ลงวนัที ่22 เมษายน. 63

29 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-62 และ 
7400-011-0003-50)

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/3,900.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์ 
/3,900.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่218/2563
ลงวนัที ่23 เม.ย. 2563

30 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0006-015)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/800.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/800.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่230/2563
ลงวนัที ่23 เม.ย. 2563

31 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0009-003)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/3,200.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/3,200.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่231/2563
ลงวนัที ่23 เม.ย. 2563

32
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 6,600.00       6,600.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ทวชีัยเดอะคิชเช่นคอร์เนอร์
/6,600.00  บาท

บ.ทวชีัยเดอะคิชเช่นคอร์เนอร์
/6,600.00  บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 235/2563
ลงวนัที ่23 เมษายน. 63

33
จา้งเหมาจะดท าธนาคารน้ าใต้ดิน 22,625.00     22,625.00    

เฉพาะเจาะจง นายวรพนัธ ์ออ่นคง
/22,625.00 บาท

นายวรพนัธ ์ออ่นคง
/22,625.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 222/2563
ลงวนัที ่24 เมษายน. 63

34
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 21,000.00     21,000.00    

เฉพาะเจาะจง บ.ทวชีัยเดอะคิชเช่นคอร์เนอร์
/21,000.00 บาท

บ.ทวชีัยเดอะคิชเช่นคอร์เนอร์
/21,000.00 บาท

เป็นราคาทีเ่คยซ้ือ
 2 ปียอ้นหลัง

ใบส่ังซ้ือ 236/2563
ลงวนัที ่24 เมษายน. 63

35 จา้งขนยา้ยครุภณัฑ์ช ารุด 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง  นายจรีะวฒัน์ เมฆขนุ
/7,500.00 บาท

 นายจรีะวฒัน์ เมฆขนุ
/7,500.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่221/2563
ลงวนัที ่24 เม.ย. 2563

36 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0008-024)

1,185.00 1,185.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/1,185.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/1,185.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่229/2563
ลงวนัที ่24 เม.ย. 2563



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

37 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 
010-1095-7440-012-0001)

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/15,500.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/15,500.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่226/2563
ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

38 รายงานขอความเหน็ชอบจา้งท า
พวงมาลาดอกไม้สด

       1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

ร้านขนุต้น ฟลอริสต์
/1,000 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

รายงานขอฯ เลขที ่อต. 
๐๐๓๒.๐๐๑/678
ลงวนัที ่ 29 เม.ย. 63

39 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองคอม อนว. เลขครุภณัฑ์ 
7400-001-0006-15)

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/4,650.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/4,650.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่233/2563 
ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

40 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-039)

6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/6,350.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/6,350.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่234/2563
ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

41 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
7400-001-0006-15)

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/4,650.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/4,650.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่233/2563
ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

42 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง        1,909.95       1,909.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู๋เฮงหลี อตุรดิตถ ์จ ากดั 
/1,909.95 บาท

บริษัท อู๋เฮงหลี อตุรดิตถ ์จ ากดั 
/1,909.95 บาท

เป็นราคาทีเ่คยจา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือ 223/2563
ลงวนัที ่30 เม.ย. 63



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือหรอื รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
จัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองพมิพ ์หมายเลขครุภณัฑ์ 
010-1097-7440-092-0001)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/7800.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/7800.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่239/2563 
ลงวนัที ่1 พ.ค. 2563

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองคอม หมายเลขครุภณัฑ์ 
7440-001-0006-51)

9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์ 
คอมพวิเตอร์
/9,950.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพบดินทร์
 คอมพวิเตอร์
/9,950.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่237/2563 
ลงวนัที ่1 พ.ค. 2563

3 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร      16,700.00     16,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องเกถ๋า่ยเอกสาร
/16,700 บาท

ร้านน้องเกถ๋า่ยเอกสาร
/16,700 บาท

เป็นราคาทีเ่คย
จา้ง
ภายในระยะเวลา
 2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังจา้งเลขที ่238/2563
ลงวนัที ่1 พ.ค. 63

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์
 4120-001-0008-013)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร มะโนวงศ์
/3,200.00 บาท

นายเชียร มะโนวงศ์
/3,200.00 บาท

เป็นผู้ชนะตาม
หลักเกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่247/2563
ลงวนัที ่8 พ.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์




