
แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

1 จ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 962,000.00        962,000.00     เฉพาะเจาะจง ต้ังจิตนสุรณ์ ต้ังจิตนสุรณ์ ตามเกณฑ์ราคา 28 พ.ย 61 - 11 มี.ค 62
962,000.00               

2 จ่ายค่าตรวจสภาพรถ กค 7157 นา่น 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒนอ์อโต้ ชัยวัฒนอ์อโต้ ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
200.00                     

3 จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านช่างอิฐ ร้านช่างอิฐ ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
1,000.00                  

4 จ่ายค่าวัสดุส านกังานไปรษณียบตัร 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ปณ.นานอ้ย ปณ.นานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
500.00                     

5 จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเปลว อู่ช่างเปลว ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
1,500.00                  

6 จ่ายค่าวัสดุส านกังาน 60.00               60.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเหล่ียมเสรี ร้านเหล่ียมเสรี ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
60.00                      

7 จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง 6,840.00           6,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 1 เม.ย 62 - 5 เม.ย 62
6,840.00                  



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

8 จ่ายค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 4,010.00           4,010.00         เฉพาะเจาะจง เอ็มพซัีพพลาย เอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 28 ม.ีค 62-2 เม.ย62
4,010.00                  

9 จ่ายค่าวัสดุส านกังาน 3,766.00           3,766.00         เฉพาะเจาะจง รวมมิตร รวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 31 ม.ีค 62-2 เม.ย62
3,766.00                  

10 จ่ายค่าวัสดุบริโภค 4,045.00           4,045.00         เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย์ นราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 29มี.ค 62-2 เม.ย62
4,045.00                  

11 จ่ายค่าวัสดุบริโภค 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณัญพงศ์ นายณัญพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 1 เม.ย 62-5 เม.ย62
1,500.00                  

12 จ่ายค่าวัสดุซ่อมบ ารุง 4,080.00           4,080.00         เฉพาะเจาะจง ศรสุนทรนา่น ศรสุนทรนา่น ตามเกณฑ์ราคา 29มี.ค 62-6 เม.ย62
4,080.00                  

13 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 14,450.00          14,450.00       เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ ออโต้ไทร์ ชัยวัฒน ์ ออโต้ไทร์ ตามเกณฑ์ราคา 1 มี.ค 62 - 26 มี.ค 62
14,450.00                

14 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 4,220.00           4,220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย62 - 21เม.ย 62



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

4,220.00                  

15 ค่าวัสดุส านกังาน 18,286.00          18,286.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 26 มี.ค 62 - 1 เม.ย 62
18,286.00                

16 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 18,720.00          18,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทลักค์คลีนนิง่ บริษัทลักค์คลีนนิง่ ตามเกณฑ์ราคา 21 กพ 62 - 26 มี.ค 62
18,720.00                

17 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 13,720.00          13,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจท ีคอมเซอร์วิส ร้านเจท ีคอมเซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 1 มี.ค 62 - 14 มี.ค 62
13,720.00                

18 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพ ีซัพพลาย ร้านเอ็มพ ีซัพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 27 กพ 62 - 13 มี.ค 62
7,500.00                  

19 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00           7,200.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าว วิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าว วิสาหกิจชุมชน ตามเกณฑ์ราคา 27 กพ 62 - 13 มี.ค 62
7,200.00                  

20 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 29,500.00          29,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไชยคดี แอร์ ร้านไชยคดี แอร์ ตามเกณฑ์ราคา 14 เม.ย 62 - 16 เม.ย 62
29,500.00                



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

21 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 3,700.00           3,700.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ตามเกณฑ์ราคา 25 ม.ีค 62 - 28 มี.ค 62
3,700.00                  

22 ค่าวัสดุประปา 2,999.00           2,999.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 25 ม.ีค 62 - 28 มี.ค 62
2,990.00                  

23 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงประตู 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการช่าง ร้าน ต.เจริญการช่าง ตามเกณฑ์ราคา 1 มี.ค 62 - 13 มี.ค 62
10,000.00                

24 ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คถังดับเพลิง 37,680.00          37,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโบเพย์ ร้านโบเพย์ ตามเกณฑ์ราคา 26 ม.ีค 62 - 29 มี.ค 62
37,680.00                

25 ค่าครุภัณฑ์ถังดับเพลิง 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโบเพย์ ร้านโบเพย์ ตามเกณฑ์ราคา 26 ม.ีค 62 - 29 มี.ค 62
8,000.00                  

26 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบอ่ขยะ 45,000.00          45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน ยะเสน นายอัศวิน ยะเสน ตามเกณฑ์ราคา 28 ม.ีค 62 - 5 เม.ย  62
45,000.00                

27 ค่าวัสดุบริโภค 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 28 ม.ีค 62 - 5 เม.ย  62
. 1,500.00                  



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

28 ค่าวัสดุบริโภค( 2,635.00           2,635.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบวับานไอซ์ ร้านบวับานไอซ์ ตามเกณฑ์ราคา 28 มี.ค 62- 31 มี.ค 62
2,635.00                  

29 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย มี.ค.62 17,380.00          17,380.00       เฉพาะเจาะจง นายจวน  มาอ้าย นายจวน  มาอ้าย ตามเกณฑ์ราคา 1 ม.ีค 62- 31 มี.ค 62
17,380.00                

30 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย มี.ค.62 21,253.00          21,253.00       เฉพาะเจาะจง นางธนชัพร  สีต๊ะสาร นางธนชัพร  สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 1 ม.ีค 62- 31 มี.ค 62
21,253.00                

31 ค่ากล้องวงจรปดิ สสอ.นานอ้ย/สสช.หว้ยเลา 42,980.00          42,980.00       เฉพาะเจาะจง เคเอ คอมพวิเตอร์ เคเอ คอมพวิเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 11 ม.ีค 62 - 5 เม.ย  62
42,980.00                

32 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มี.ค.62 37,407.76          37,407.76       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯนานอ้ย สหกรณ์ฯนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 30 มี.ค 62 - 5 เม.ย 62
37,407.76                

33 ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังระบบGPS 28,569.00          28,569.00       เฉพาะเจาะจง เคท.ีคอมพวิเตอร์ เคท.ีคอมพวิเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 22 มี.ค 62 - 5 เม.ย 62
28,569.00                

34 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00           7,200.00         เฉพาะเจาะจง วิสหกิจชุมชนฯ วิสหกิจชุมชนฯ ตามเกณฑ์ราคา 26 ม.ีค 62 - 29 มี.ค 62



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

7,200.00                  

35 ค่าวัสดุส านกังาน 7,842.00           7,842.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 26 ม.ีค 62 - 29 มี.ค 62
7,842.00                  

36 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,885.00           2,885.00         เฉพาะเจาะจง บรรลือศักด์ิ บรรลือศักด์ิ ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 5 เม.ย 62
2,885.00                  

37 ค่าวัสดุก่อสร้าง 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน ์เรืองรินทร์ นายวีระวัฒน ์เรืองรินทร์ ตามเกณฑ์ราคา 13มี.ค 62 - 26 มี.ค 62
7,500.00                  

38 ค่าวัสดุส านกังาน 1,440.00           1,440.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านเมืองนา่นกิ๊ฟช๊อป  ร้านเมืองนา่นกิ๊ฟช๊อป ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 1 เม.ย 62
1,440.00                  

39 ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ 4,800.00           4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ ก่ าบญุ นายจิรายุทธ ก่ าบญุ ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 6 เม.ย 62
4,800.00                  

40 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 8,900.00           8,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพฯี ร้านเอ็มพฯี ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 1 เม.ย 62
8,900.00                  



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

41 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 13,500.00          13,500.00       เฉพาะเจาะจง  เวียงสาประดับยนต์  เวียงสาประดับยนต์ ตามเกณฑ์ราคา 13มี.ค 62 - 28 มี.ค 62
13,500.00                

42 ค่าวัสดุบริโภค 1,500.00           1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 1 เม.ย 62
1,500.00                  

43 ค่าวัสดุส านกังาน 2,850.00           2,850.00         เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.เอฟฯ พ.ีเค.เอฟฯ ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 1 เม.ย 62
2,850.00                  

44 ค่าวัสดุบริโภค 5,485.00           5,485.00         เฉพาะเจาะจง นราพณิชย์ นราพณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 13มี.ค 62 - 28 มี.ค 62
5,485.00                  

45 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 1,196.00           1,196.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 17 เม.ย 62-19 เม.ย 62
1,196.00                  

46 ค่าวัสดุส านกังาน 23,307.00          23,307.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 13มี.ค 62 - 28 มี.ค 62
23,307.00                

47 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,504.00           1,504.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกเอื้องการพมิพ์ ร้านดอกเอื้องการพมิพ์ ตามเกณฑ์ราคา 17 เม.ย 62-19 เม.ย 62
1,504.00                  



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

48 ค่าวัสดุส านกังาน 750.00              750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านดอกเอื้องการพมิพ์ ร้านดอกเอื้องการพมิพ์ ตามเกณฑ์ราคา 25 เม.ย 62-28 เม.ย 62
750.00                     

49 ค่าวัสดุก่อสร้าง 887.00              887.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 12 เม.ย 62-19 เม.ย 62
887.00                     

50 ค่าวัสดุเชื่อเพลิง 3,200.00           3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 25 เม.ย 62-28 เม.ย 62
3,200.00                  

51 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,503.00           1,503.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย 62 - 25 เม.ย 62
1,503.00                  

52 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 28,780.00          28,780.00       เฉพาะเจาะจง เจทคีอมฯ เจทคีอมฯ ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย 62 - 25 เม.ย 62
28,780.00                

53 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3,450.00           3,450.00         เฉพาะเจาะจง เจทคีอมฯ เจทคีอมฯ ตามเกณฑ์ราคา 12 เม.ย 62 - 18 เม.ย 62
3,450.00                  

54 ค่าวัสดุส านกังาน 1,560.00           1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท าปา้ยสมภพ ร้านท าปา้ยสมภพ ตามเกณฑ์ราคา 9 เม.ย 62 - 12 เม.ย 62



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา
ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

1,560.00                  

รวม 1,492,239.76    













 








