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วันที่ เลขที่
1 3660600295841 นางสาววรรฤดี รุ่งมี จ้างเหมาท าความสะอาด 7,000.00      1/4/2562 P20000557 1
2 3310200288484 นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง จ้างเหมาท าความสะอาด 7,000.00      1/4/2562 P20000558 1
3 1600800126974 นางลภัสรดา อ่อนพงษ์ จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา
6,552.00      1/4/2562 P20000559 1

4 1629900349574 นางสาวศิรินภา ขอนทอง จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

9,080.00      1/4/2562 P20000560 1
5 1660600125109 นางสาวมาลินี ตันติผล จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
8,989.50      1/4/2562 P20000561 1

6 1660500117261 นายปิยณัฐ พรมกา จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง พนักงานรักษาความ

6,308.25      1/4/2562 P20000562 1
7 0994000502460 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 800.00         1/4/2562 P20000563 1
8 0663557000090 หจก.บึงนารางบริการแก๊ส ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 25,784.20    5/4/2562 PH0000081 1
9 3660600558729 ร้านไอซ์ ซ้ือวัสดุส านักงาน 50.00           18/4/2562 PO0000336 1

10 1600100637224 ร้าน พ.ีเค.อิเลคตริค ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เงินบริจาค) 49,500.00    5/4/2562 PP0000034 4
11 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,664.30      5/4/2562 AA0000043 3
12 0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,498.00      22/4/2562 AA0000044 3
13 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 312.01         18/4/2562 AA0000045 3
14 0105546080212 บริษัท เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ ากัด  ค่าบริการ GPS 600.00         1/4/2562 AA0000046 3
15 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพทะเล ค่าไฟฟ้า 80,329.18    30/4/2562 AA0000047 3
16 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา โพทะเล ค่าไปรษณีย์ 721.00         30/4/2562 AA0000048 3
17 3660600295841 นางสาววรรฤดี รุ่งมี จ้างเหมาท าความสะอาด 7,000.00      1/5/2562 P20000566 1
18 3310200288484 นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง จ้างเหมาท าความสะอาด 7,000.00      1/5/2562 P20000567 1
19 1629900349574 นางสาวศิรินภา ขอนทอง จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
10,380.00    1/5/2562 P20000568 1

20 1660600125109 นางสาวมาลินี ตันติผล จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

8,867.63      1/5/2562 P20000569 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 )

โรงพยาบาลบึงนาราง
เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน (7)จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
(5)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง (4)ชื่อผู้ประกอบการ  (3)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวั
ประชาชน (2)

ล าดบัที่
 (1)



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 )

โรงพยาบาลบึงนาราง
เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน (7)จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
(5)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง (4)ชื่อผู้ประกอบการ  (3)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวั
ประชาชน (2)

ล าดบัที่
 (1)

21 1660500117261 นายปิยณัฐ พรมกา จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความ

8,989.50      1/5/2562 P20000570 1
22 1600800126974 นางลภัสรดา อ่อนพงษ์ จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา
6,552.00      1/5/2562 P20000571 1

23 0994000502460 องค์การบริหารส่วยต าบลห้วยแก้ว จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 800.00         1/5/2562 P20000572 1
24 0663557000090 หจก.บึงนารางบริการแก๊ส ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,204.50    7/5/2562 PH0000082 1
25 0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,337.50      17/5/2562 AA0000049 3
26 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 317.79         14/5/2562 AA0000050 3
27 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,664.30      7/5/2562 AA0000051 3
28 0105546080212 บริษัท เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ ากัด  ค่าบริการ GPS 600.00         1/5/2562 AA0000052 3
29 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพทะเล ค่าไฟฟ้า 79,093.85    31/5/2562 AA0000054 3
30 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา โพทะเล ค่าไปรษณีย์ 1,509.00      31/5/2562 AA0000053 3
31 3660600295841 นางสาววรรฤดี รุ่งมี จ้างเหมาท าความสะอาด 6,400.00      4/6/2562 P20000575 1
32 3310200288484 นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง จ้างเหมาท าความสะอาด 6,700.00      4/6/2562 P20000576 1
33 1629900349574 นางสาวศิรินภา ขอนทอง จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
11,030.00    4/6/2562 P20000577 1

34 1660600125109 นางสาวมาลินี ตันติผล จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

8,989.50      4/6/2562 P20000578 1
35 1660500117261 นายปิยณัฐ พรมกา จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 

ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความ
8,827.00      4/6/2562 P20000579 1

36 1600800126974 นางลภัสรดา อ่อนพงษ์ จ้างเหมาบริการ (บุคลากร) 
ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา

6,552.00      4/6/2562 P20000580 1
37 0994000502460 องค์การบริหารส่วยต าบลห้วยแก้ว จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 800.00         4/6/2562 P20000581 1
38 3660100346650 นางอรุณรัตน ์หย่ าวิลัย   จ้างเหมาบริการ 20,000.00    21/6/2562 P20000590 1
39 0663557000090 หจก.บึงนารางบริการแก๊ส ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,461.60    4/6/2562 PH0000083 1
40 0105548115897 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,337.50      18/6/2562 AA0000055 3

หนา้ที ่2



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 )

โรงพยาบาลบึงนาราง
เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน (7)จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 
(5)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง (4)ชื่อผู้ประกอบการ  (3)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวั
ประชาชน (2)

ล าดบัที่
 (1)

41 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2,664.30      4/6/2562 AA0000056 3
42 0107546000229 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)      ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 397.18         12/6/2562 AA0000057 3
43 0105546080212 บริษัท เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ ากัด  ค่าบริการ GPS 600.00         4/6/2562 AA0000058 3
44 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพทะเล ค่าไฟฟ้า 70,557.01    28/6/2562 AA0000059 3
45 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา โพทะเล ค่าไปรษณีย์ 941.00         28/6/2562 AA0000060 3

รวมทัง้สิ้น 542,761.60  
หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

.(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง

.(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

.(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

.(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เชื่อ ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

.(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

.(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

.(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
             ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
             ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

หนา้ที ่3


