
                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง
1 ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.เอฟ พ.ีเค.เอฟ ตามเกณฑ์ราคา 1618/2563

9,000.00                     22 เมษายน 2563

2 ค่าวสัดุบริโภค 3,300.00         3,300.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์สนทิยา นายณัฐพงษ ์สนทิยา ตามเกณฑ์ราคา 1468/2563 
3,300.00                     3 เมษายน 2563

3 ค่าวสัดุบริโภค 2,698.00         2,698.00        เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 1068/2563
2,698.00                     19 เมษายน 2563

4 ค่าวสัดุส านกังาน 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้จ ากดั บริษทั ริโก ้จ ากดั ตามเกณฑ์ราคา 1684/2563
3,500.00                     20 เมษายน 2563

5 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 4,310.00         4,310.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแพรวการค้า ร้านแพรวการค้า ตามเกณฑ์ราคา 1653/2563
4,310.00                     19 เมษายน 2563

6 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,430.00         1,430.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 1519/2563
1,430.00                     7 เมษายน 2563

7 ค่าวสัดุงานบา้น 10,800.00       10,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมภกั ร้านพร้อมภกั ตามเกณฑ์ราคา 1551/2563
10,800.00                   10 เมษายน 2563

8 ค่าวสัดุงานบา้น 15,190.00       15,190.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พซัีพพลาย ร้านเอม็พซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 1589/2563
15,190.00                   22 เมษายน 2563

9 ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน 12,800.00       12,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พซัีพพลาย ร้านเอม็พซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 1703/2563
12,800.00                   24 เมษายน 2563



                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

10 ค่าครุภณัฑ์ส านกังาน 3,600.00         3,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมติรสรรพสินค้า ร้านรวมมติรสรรพสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 1565/2563
3,600.00                     10 เมษายน 2563

11 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 7,918.00         7,918.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมติรสรรพสินค้า ร้านรวมมติรสรรพสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 1184/2563
7,918.00                     23 เมษายน 2563

12 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2,090.00         2,090.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอมเซอร์วสิ ร้านเจทคีอมเซอร์วสิ ตามเกณฑ์ราคา 1546/2563
2,090.00                     13 เมษายน 2563

13 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 29,390.00       29,390.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอมเซอร์วสิ ร้านเจทคีอมเซอร์วสิ ตามเกณฑ์ราคา 1608/2563
29,390.00                   22 เมษายน 2563

14 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 2,236.00         2,236.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ นานอ้ย ร้านภมูใิจ นานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1154/2563
2,236.00                     23 เมษายน 2563

15 ค่าวสัดุไฟฟา้ 307.00            307.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ นานอ้ย ร้านภมูใิจ นานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1710/2563
307.00                        20 เมษายน 2563

16 ค่าวสัดุประปา 7,122.00         7,122.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ นานอ้ย ร้านภมูใิจ นานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1718/2563
7,122.00                     22 เมษายน 2563

17 ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์การแพทย์ 5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัน าววิฒัน์ บริษทัน าววิฒัน์ ตามเกณฑ์ราคา 1613/2563
5,000.00                     22 เมษายน 2563

18 ค่าจา้งเหมาขดุลอกระบายน  า 2,200.00         2,200.00        เฉพาะเจาะจง นายชนั แกว้ขนัต๊ะ นายชนั แกว้ขนัต๊ะ ตามเกณฑ์ราคา 1639/2563



                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

2,200.00                     20 เมษายน 2563

19 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 26,500.00       26,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 1073/2563
26,500.00                   1 เมษายน 2563

20 ค่าวสัดุส านกังาน 260.00            260.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโบท๊ชอป ร้านโบท๊ชอป ตามเกณฑ์ราคา 1584/2563
260.00                        17 เมษายน 2563

21 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 515.00            515.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชยัพาณิชย์ ร้านโชคชยัพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 1625/2563
515.00                        17 เมษายน 2563

22 ค่าก าจดัขยะมลูฝอย เทศบาลนานอ้ย เม.ย.63 300.00            300.00           เฉพาะเจาะจง เทศบาลนานอ้ย เทศบาลนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1273/2563
300.00                        31 เมษายน 2563

23 จา่ยค่าจา้งเหมาซ่อมแซมประตูตึกใน 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ต การชา่ง ร้าน ต การชา่ง ตามเกณฑ์ราคา 1632/2563
500.00                        20 เมษายน 2563

24 ค่าจา้งเหมาบริการยกตู้โทรศัพท ์จ านวน5 ตู้ 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวรินทร ต๊ิบตุ้ย นายวรินทร ต๊ิบตุ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1252/2563
1,000.00                     30 เมษายน 2563

25 ค่าอาหารผู้ปว่ย เม.ย.63 10,615.00       10,615.00      เฉพาะเจาะจง นายจวน มาอา้ย นายจวน มาอา้ย ตามเกณฑ์ราคา 1464/2563
10,615.00                   1 เมษายน 2563 

26 ค่าอาหารผู้ปว่ย เม.ย.63 16,689.00       16,689.00      เฉพาะเจาะจง นางธนชัพร  สีต๊ะสาร นางธนชัพร  สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 1733/2563
16,689.00                   1 เมษายน 2563



                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

27 ค่าวสัดุประปา 4,778.00         4,778.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ ร้านภมูใิจ ตามเกณฑ์ราคา 1717/2563
4,778.00                     20 เมษายน 2563

28 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 558.00            558.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ ร้านภมูใิจ ตามเกณฑ์ราคา 1475/2563
558.00                        7 เมษายน 2563

29 ค่าวสัดุเชื อเพลิง 3,200.00         3,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ ร้านภมูใิจ ตามเกณฑ์ราคา 1745/2563
3,200.00                     24 เมษายน 2563

30 ค่าวสัดุไฟฟา้ 3,334.00         3,334.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจ ร้านภมูใิจ ตามเกณฑ์ราคา 1717/2563
3,334.00                     24 เมษายน 2563 

31 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 2,826.00         2,826.00        เฉพาะเจาะจง รวมมติร รวมมติร ตามเกณฑ์ราคา 1565/2563
2,826.00                     13 เมษายน 2563

32 ค่าวสัดุส านกังาน 1,328.00         1,328.00        เฉพาะเจาะจง รวมมติร รวมมติร ตามเกณฑ์ราคา 1525/2563
1,328.00                     13 เมษายน 2563

33 ค่าวสัดุประปา 4,068.00         4,068.00        เฉพาะเจาะจง ศรีสุนทรนา่น ศรีสุนทรนา่น ตามเกณฑ์ราคา 1752/2563
4,068.00                     24 เมษายน 2563

34 ค่าวสัดุบริโภค 1,865.00         1,865.00        เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย์ นราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 1759/2563
1,865.00                     27 เมษายน 2563

35 ค่าวสัดุบริโภค 1,650.00         1,650.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 1974/2563
1,650.00                     12 เมษายน 2563



                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

36 ค่าวสัดุบริโภค เม.ย.63 2,205.00         2,205.00        เฉพาะเจาะจง บวับานไอซ์  บวับานไอซ์  ตามเกณฑ์ราคา 1835/2563
2,205.00                     1 เมษายน 2563

37 ค่าวสัดุอืน่ๆ ต้นฮกเกี ยน 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง ศุภลักษณ์ พนัธุไ์ม้ ศุภลักษณ์ พนัธุไ์ม้ ตามเกณฑ์ราคา 1834/2563
4,000.00                     30  เมษายน 2563

38 ค่าจา้งหมาปรับปรุงตู้เกบ็เสมหะ 2,300.00         2,300.00        เฉพาะเจาะจง นายชนั แกว้ขนัต๊ะ นายชนั แกว้ขนัต๊ะ ตามเกณฑ์ราคา 1818/2563
2,300.00                     30 เมษายน 2563

39 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,680.00         3,680.00        เฉพาะเจาะจง นายพรีานพุงษ์ นายพรีานพุงษ์ ตามเกณฑ์ราคา 1766/2563
3,680.00                     27 เมษายน 2563

40 จา่ยค่าจา้งเหมาปรับปรุงฟตุบาทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36,700.00       36,700.00      เฉพาะเจาะจง นายวฒัน ์จนิะโชติ นายวฒัน ์จนิะโชติ ตามเกณฑ์ราคา 2396/2563
36,700.00                   1 เมษายน 2563



                                                                                                                                                                                                 สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                                                       (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                วนัที ่ 20  เดอืน พฤษภาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรอื ราคากลาง วธิกีารจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรอืจา้ง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง


