
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ  256๔

               ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่  2

ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 159,420.00 ไมมี ไมมี

2 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานขับรถยนต 120,000.00 ไมมี ไมมี

3 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานพัสดุ 159,420.00 ไมมี ไมมี

4 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัย 108,000 ไมมี ไมมี

5 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานบริการทั่วไป 108,000 ไมมี ไมมี

6 จัดจางอัดรูปพรอมกรอบ 3,170.00 ไมมี ไมมี

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 600 ไมมี ไมมี

8 จัดจางทําตรายาง 3,180.00 ไมมี ไมมี

9
จัดจางเหมารถตูในการจัดประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ครั้งที่ 2/2564 2,400.00 ไมมี ไมมี

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการ อสม. หมอประจําบาน 4,500.00 ไมมี ไมมี

11 จางลางอัดฉีดรถยนตราชการ 250.00 ไมมี ไมมี

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00 ไมมี ไมมี

13 จางตรวจสภาพรถยนตราชการ กล 6241 21,931.58 ไมมี ไมมี

14 จางทํากระเปาผา 5,700.00 ไมมี ไมมี

15 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ กล 445 นครสวรรค 40,816.22 ไมมี ไมมี

16
จัดจางซอมชุดประมวลผลและบันทึกขอมูลของเครื่องวิเคราะห
ความปลอดภัยทางไฟฟา 2,290.00 ไมมี ไมมี

17 จัดจางซอมเครื่องพิมพ 850.00 ไมมี ไมมี

18 จัดจางตรวจซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศสํานักงาน 13,300.00 ไมมี ไมมี

19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 330.00 ไมมี ไมมี



ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

20 จัดจางลางอัดฉีดรถยนตราชการ กล 6241 200.00 ไมมี ไมมี

21 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 8465 6,562.85 ไมมี ไมมี

22 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ กย 3275 8,464.32 ไมมี ไมมี

23 จัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 10,000.00 ไมมี ไมมี

24 จัดจางทําปายรณรงค โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,950.00 ไมมี ไมมี

25 จัดจางจัดนิทรรศการ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,900.00 ไมมี ไมมี

26 จัดจางทํากระเปาผา โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 15,000.00 ไมมี ไมมี

27 จัดซื้อยางรถยนตราชการ 27,500.00 ไมมี ไมมี

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 3,220.00 ไมมี ไมมี

29 จัดจางจัดนิทรรศการ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,900.00 ไมมี ไมมี

30 จัดจางจัดนิทรรศการ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,900.00 ไมมี ไมมี

31 จัดจางจัดนิทรรศการ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,900.00 ไมมี ไมมี

32 จัดจางจัดนิทรรศการ โครงการ อสม.เคาะประตูบาน 4,900.00 ไมมี ไมมี

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,290.00 ไมมี ไมมี

34 จัดจางลางอัดฉีดรถยนตราชการ กล 6241 และ กล 3275 500.00 ไมมี ไมมี

35 จัดจางถายเอกสาร 900.00 ไมมี ไมมี

36 จัดจางอัดขยายรูปทําเนียบผูบริหาร 1,980.00 ไมมี ไมมี

37 จัดจางทําปายชื่อบุคลากร 9,580.00 ไมมี ไมมี

38 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,663.00 ไมมี ไมมี

39 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00 ไมมี ไมมี

40 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,140.00 ไมมี ไมมี

41 จัดจางซอมรถยนตราชการ 2,576.00 ไมมี ไมมี

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,200.00 ไมมี ไมมี



ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

43 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 5,050.00                                ไมมี ไมมี

44 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 180.00                                   ไมมี ไมมี

45 คาธรรมเนียมประกันภัยรถยนต 2,392.00                                ไมมี ไมมี

46 จัดซื้อวัสดุไฟฟา (หลอดไฟ) 5,000.00                                ไมมี ไมมี

47 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (อุปกรณเครื่องกรองน้ํา) 2,150.00                                ไมมี ไมมี

48 จัดจางไถปรับพื้นที่และทําเสาเขตแดน 4,900.00                                ไมมี ไมมี

49 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (ตลับหมึก) 15,160.00                              ไมมี ไมมี

50 จัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ (แผนพับ) 3,000.00                                ไมมี ไมมี

51 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 6,668.78                                ไมมี ไมมี

52 จัดซื้อจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 5,580.00                                ไมมี ไมมี

53 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 50.00                                     ไมมี ไมมี

54 จัดจางทําผังโครงสรางบุคลากร 945.00                                   ไมมี ไมมี

55 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,954.00                                ไมมี ไมมี

56 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 3,686.69                                ไมมี ไมมี

57 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 3,270.99                                ไมมี ไมมี

58 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,976.00                                ไมมี ไมมี

59
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (แอลกอฮอล 75% 
พรอมบรรจุขวด) 5,367,600.00                          ไมมี ไมมี

60 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (face shield) 240,100.00                            ไมมี ไมมี

61
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (หนากากอนามัยทาง

การแพทย) 11,898,275.00                        ไมมี ไมมี

62 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล) 5,587,275.00                          ไมมี ไมมี



ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

63
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ

อินฟาเรดพรอมขาตั้ง) 1,618,800.00                          ไมมี ไมมี

64 จัดจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 18,250.00                              ไมมี ไมมี

65 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 49,320.00                              ไมมี ไมมี

66 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,270.00                                ไมมี ไมมี

67 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,170.00                                ไมมี ไมมี

68 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (ถุงมือยาง) 1,661,000.00                          ไมมี ไมมี

69 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 650.00                                   ไมมี ไมมี

70
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (แอลกอฮอล 75% 
พรอมบรรจุขวด) 1,491,000.00                          ไมมี ไมมี

71
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ

อินฟาเรดพรอมขาตั้ง) 809,400.00                            ไมมี ไมมี

72
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (หนากากอนามัยทาง

การแพทย) 4,049,945.00                          ไมมี ไมมี

73 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,050.00                                ไมมี ไมมี

74 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,132.00                                ไมมี ไมมี

75 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 7,929.77                                ไมมี ไมมี

76 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 5,339.30                                ไมมี ไมมี

77 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 17,910.36                              ไมมี ไมมี

78 จัดจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 8,670.00                                ไมมี ไมมี

79 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,180.00                                ไมมี ไมมี

80 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 34,950.00                              ไมมี ไมมี

81 จัดจางตรวจสภาพรถยนตราชการ 4,161.77                                ไมมี ไมมี



ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

82 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 50.00                                     ไมมี ไมมี

83 จัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ 32,400.00                              ไมมี ไมมี

84 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,500.00                              ไมมี ไมมี

85 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 1,792.00                                ไมมี ไมมี

86 จัดจางปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุ 2,800.00                                ไมมี ไมมี

87 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 375.00                                   ไมมี ไมมี

88 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 1,150.00                                ไมมี ไมมี

89 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,850.00                                ไมมี ไมมี

90 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4,095.00                                ไมมี ไมมี

91 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,654.00                                ไมมี ไมมี

92 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,350.00                                ไมมี ไมมี

93 จัดซื้อจางทําสื่อประชาสัมพันธ 11,530.00                              ไมมี ไมมี

94 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 720.00                                   ไมมี ไมมี

95 จัดจางทําตรายาง 4,770.00                                ไมมี ไมมี

96 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 22,700.00                              ไมมี ไมมี

97 จัดจางทําปายชื่อบุคลากร 300.00                                   ไมมี ไมมี

98 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,400.00                                ไมมี ไมมี

99 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500.00                                ไมมี ไมมี

100 จัดจางสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ 38,580.00                              ไมมี ไมมี

101 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 16,460.00                              ไมมี ไมมี

102 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและขนสง 3,310.00                                ไมมี ไมมี

103 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 56,670.00                              ไมมี ไมมี

104 จัดจางทําผามานพรอมติดตั้ง 1,850.00                                ไมมี ไมมี



ที่ รายการ งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

105 จัดจางทําบอน้ําสําหรับการเกษตร 4,900.00 ไมมี ไมมี

106 จัดซื้อวัสดุโครงการวิศวกรรมฉุกเฉิน 35,723.00 ไมมี ไมมี

107 จัดจางทําโลรางวัล 2,800.00 ไมมี ไมมี

108 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,960.00 ไมมี ไมมี

109 จัดซื้อวัสดุโครงการสุขศาลาฯ 45,790.00 ไมมี ไมมี

110 จัดจางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 35,390.00 ไมมี ไมมี

111 จัดจางซอมประตูสํานักงาน 2,600.00 ไมมี ไมมี

112 คาเบี้ยประกันภัย พรบ. 625.95 ไมมี ไมมี

113 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,950.00 ไมมี ไมมี

114 จัดจางปรับปรุงภูมิทัศน 14,990.00 ไมมี ไมมี

115
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (แอลกอฮอล 75% 
พรอมบรรจุขวด) 2,641,200.00 ไมมี ไมมี

116
 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ

อินฟาเรดพรอมขาตั้ง) 1,576,200.00 ไมมี ไมมี

117
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (หนากากอนามัยทาง

การแพทย) 6,365,250.00 ไมมี ไมมี

118 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล) 5,304,375.00 ไมมี ไมมี

119 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00 ไมมี ไมมี

120 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและขนสง 5,530.00 ไมมี ไมมี

121 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและขนสง 740.00 ไมมี ไมมี

รวม 50,124,555.58 
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