
แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

1 จ่ายค่าวัสดุซ่อมบ ารุง 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง  (นายจิรายุทธ ก่ าบญุ)  (นายจิรายุทธ ก่ าบญุ) ตามเกณฑ์ราคา 24 ม.ค 62 - 25 ม.ค 62
2,000.00                     

2 ค่าวัสดุส านกังาน 3,500.00       3,500.00      เฉพาะเจาะจง (ริโก)้ (ริโก)้ ตามเกณฑ์ราคา 24 ม.ค 62 - 25 ม.ค 62
3,500.00                     

3 ค่าวัสดุบริโภค 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงศ์) (นายณัฐพงศ์) ตามเกณฑ์ราคา 24 ม.ค 62 - 25 ม.ค 62
1,500.00                     

4 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,990.00       1,990.00      เฉพาะเจาะจง (เทพสยาม) (เทพสยาม) ตามเกณฑ์ราคา 28 ม.ค 62 - 31 ม.ค 62
1,990.00                     

5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2,880.98       2,880.98      เฉพาะเจาะจง (โตโยต้า) (โตโยต้า) ตามเกณฑ์ราคา 23 ม.ค 62 - 24 ม.ค 62
2,880.98                     

6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง (นายพรีานพุงษ์) (นายพรีานพุงษ์) ตามเกณฑ์ราคา 28 ม.ค 62 - 31 ม.ค 62
1,500.00                     

7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,640.00       3,640.00      เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 24 ม.ค 62 - 25 ม.ค 62
3,640.00                     



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

8 ค่าวัสดุก่อสร้าง 374.00          374.00        เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 25 ม.ค 62 - 29 ม.ค 62
374.00                       

9 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 81,500.00      81,500.00    เฉพาะเจาะจง (บจก.ทองสุขเสริมฯ ) (บจก.ทองสุขเสริมฯ ) ตามเกณฑ์ราคา 8 มค 62 - 5 กพ 62
81,500.00                   

10 ค่าวัสดุส านกังาน 145.00          145.00        เฉพาะเจาะจง (ร้านชลธิชา) (ร้านชลธิชา) ตามเกณฑ์ราคา 1 ม.ค 62 - 4 ม.ค 62
145.00                       

11 ค่าบริการถ่ายเอกสาร 68.00           68.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านแก้ว) (ร้านแก้ว) ตามเกณฑ์ราคา 14 ม.ค 62 - 16 ม.ค 62
68.00                         

12 ค่าวัสดุส านกังาน 50.00           50.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านโบท๊ช๊อป) (ร้านโบท๊ช๊อป) ตามเกณฑ์ราคา 15 ม.ค 62 - 18 ม.ค 62
50.00                         

13 จ่ายค่าวัสดุส านกังาน 60.00           60.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านชลธิชา) (ร้านชลธิชา) ตามเกณฑ์ราคา 16 ม.ค 62 - 18 ม.ค 62
60.00                         

14 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย ม.ค.62 19,279.00      19,279.00    เฉพาะเจาะจง (นางธนชัพร) (นางธนชัพร) ตามเกณฑ์ราคา 18 ม.ค 62 - 24 ม.ค 62



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

19,279.00                   

15 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย ม.ค.62 17,380.00      17,380.00    เฉพาะเจาะจง (นายจวน) (นายจวน) ตามเกณฑ์ราคา 16 ม.ค 62 - 24 ม.ค 62
17,380.00                   

16 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ม.ค.62 37,381.58      37,381.58    เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์ฯ) (สหกรณ์ฯ) ตามเกณฑ์ราคา 28 ธค 61 - 1 กพ 62
37,381.58                   

17 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,976.00       1,976.00      เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจ) (ภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 5 ม.ค 62 - 8 ม.ค 62
1,976.00                     

18 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,493.00       1,493.00      เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจ) (ภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 21 ม.ค 62 -238 ม.ค 62
1,493.00                     

19 ค่าครุภัณฑ์งานบา้น 7,930.00       7,930.00      เฉพาะเจาะจง (ท.ีเค.เอฟฯ) (ท.ีเค.เอฟฯ) ตามเกณฑ์ราคา 15 มค 62 - 29 มค 62
7,930.00                     

20 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง 26,900.00      26,900.00    เฉพาะเจาะจง (นายอัศวิน) (นายอัศวิน) ตามเกณฑ์ราคา 9 มค 62 - 6 กพ 62
26,900.00                   



แบบ  สขร.1

                                                                                                                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

21 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 27,140.00      27,140.00    เฉพาะเจาะจง (เจทฯี) (เจทฯี) ตามเกณฑ์ราคา 15 มค 62 - 29 มค 62
27,140.00                   

22 ค่าจ้างเหมาบริการจรวจเช็คครุภัณฑ์ฯ 5,000.00       5,000.00      เฉพาะเจาะจง (น าวิวัฒน)์ (น าวิวัฒน)์ ตามเกณฑ์ราคา 15 มค 62 - 18 มค 62
5,000.00                     

รวม 243,687.56   





 






