
                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

1 จ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฯ 409,900.00           409,900.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญนรงค์ นายชาญนรงค์ ตามเกณฑ์ราคา 1 มิ.ย 62 - 2 กค 62

409,900.00                 

2 จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างบพ่กัน า้เสีย 23,900.00             23,900.00     เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน ยะเสน นายอัศวิน ยะเสน ตามเกณฑ์ราคา 1 มิ.ย 62 - 2 กค 62

23,900.00                  

3 จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบบ้าบดัน า้เสีย 184,000.00           184,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพทิกัษ์ ทาราช นายพทิกัษ์ ทาราช ตามเกณฑ์ราคา 1 มิ.ย 62 - 2 กค 62

184,000.00                 

4 ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,200.00              3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 5 ก.ค 62 - 9 ก.ค 62

3,200.00                    

5 ค่าวัสดุไฟฟา้ 178.00                 178.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 17 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

178.00                      

6 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,431.00              1,431.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 17 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

1,431.00                    



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

7 ค่าวัสดุส้านกังาน 3,600.00              3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีระภัทร ร้านธีระภัทร ตามเกณฑ์ราคา 22 ม.ิย 62 - 27 มิ.ย 62

3,600.00                    

8 ค่าครุภัณฑ์ส้านกังาน 2,200.00              2,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 17 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

2,200.00                    

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านกังาน 2,750.00              2,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค้าดีแอร์ ร้านไชยค้าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 17มิ.ย 62 - 21 มิ.ย 62

2,750.00                    

10 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 25,780.00             25,780.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 28 มิย 62

25,780.00                  

11 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,840.00              3,840.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 17มิ.ย 62 - 21 มิ.ย 62

3,840.00                    

12 ค่าวัสดุบริโภค 3,300.00              3,300.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

3,300.00                    



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

13 ค่าวัสดุบริโภค 4,960.00              4,960.00       เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 22 ก.ค 62 - 27 ก.ค 62

4,960.00                    

14 ค่าวัสดุส้านกังาน 2,230.00              2,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 24 ม.ิย 62 - 27 มิ.ย 62

2,230.00                    

15 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 2,060.00              2,060.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 17 ม.ิย 62 - 27 มิ.ย 62

2,060.00                    

16 ค่าวัสดุส้านกังาน 800.00                 800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยสมภพ ร้านปา้ยสมภพ ตามเกณฑ์ราคา 14 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

800.00                      

17 ค่าครุภัณฑ์ส้านกังาน 2,950.00              2,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ต เจริญการช่าง ร้าน ต เจริญการช่าง ตามเกณฑ์ราคา 14 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

2,950.00                    

18 ค่าครุภัณฑ์ส้านกังาน 10,300.00             10,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 28 มิย 62

10,300.00                  



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

56 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,370.00              5,370.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 27 มิย 62 - 12 กค 62

5,370.00                    

20 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00              7,200.00       เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทาน ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 28 มิย 62

7,200.00                    

21 ค่าวัสดุประกอบอาหาร 840.00                 840.00         เฉพาะเจาะจง ธนชัชพร สีต๊ะสาร ธนชัชพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 14 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

งานแก้ไขระบบบ้าบดัน้าเสีย 840.00                      

22 ค่าวัสดุประกอบอาหาร 2,520.00              2,520.00       เฉพาะเจาะจง ธนชัพร สีต๊ะสาร ธนชัพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 14 ม.ิย 62 - 18 มิ.ย 62

งานทมีจิตเวช รพ.นา่น 2,520.00                    

23 ค่าวัสดุอื่นๆ 724.00                 724.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

724.00                      

24 ค่าวัสดุไฟฟา้ 115.00                 115.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 1 ก.ค 62 - 8 ก.ค 62

115.00                      



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

25 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,314.95              2,314.95       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้านา่น หจก.โตโยต้านา่น ตามเกณฑ์ราคา 27 ม.ิย 62 - 28 มิ.ย 62

2,314.95                    

26 ค่าวัสดุบริโภค 2,640.00              2,640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบวับานไอซ์ ร้านบวับานไอซ์ ตามเกณฑ์ราคา 31 พ.ค 62 -30 ม.ิย 62

2,640.00                    

27 ค่าวัสดุส้านกังาน 3,500.00              3,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ บริษัท ริโก้ ตามเกณฑ์ราคา 1 ก.ค 62 - 8 ก.ค 62

3,500.00                    

28 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2,900.00              2,900.00       เฉพาะเจาะจง นายพรีานพุงษ์ นายพรีานพุงษ์ ตามเกณฑ์ราคา 5 ก.ค 62 - 9 ก.ค 62

2,900.00                    

29 ค่าวัสดุไฟฟา้ 1,122.00              1,122.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 28 มิ.ย 62 - 4 ก.ค 62

1,122.00                    

30 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 1,560.00              1,560.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 28 มิ.ย 62 - 2 ก.ค 62

1,560.00                    



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

31 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,500.00             21,500.00     เฉพาะเจาะจง เวิล์ดเมด เวิล์ดเมด ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 28 มิย 62

21,500.00                  

32 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,700.00             10,700.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอพลัส ไบโอพลัส ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 28 มิย 62

10,700.00                  

33 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงครุภัณฑ์การแพทย์ 5,350.00              5,350.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอพลัส ไบโอพลัส ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 28 มิย 62

5,350.00                    

34 ค่าอาหารผู้ปว่ย มิ.ย.62 15,175.00             15,175.00     เฉพาะเจาะจง นายจวน มาอ้าย นายจวน มาอ้าย ตามเกณฑ์ราคา 1 ม.ิย 62 - 31 มิ.ย 62

15,175.00                  

35 ค่าอาหารผู้ปว่ย มิ.ย.62 24,878.00             24,878.00     เฉพาะเจาะจง นางธนชัชพร สีต๊ะสาร นางธนชัชพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 1 ม.ิย 62 - 31 มิ.ย 62

24,878.00                  

36 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 840.00                 840.00         เฉพาะเจาะจง นานอ้ย มอเตอร์ นานอ้ย มอเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 31 พ.ค 62 - 6 มิ.ย 62

840.00                      



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

37 ค่าวัสดุไฟฟา้ 1,650.00              1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ช การไฟฟา้ ร้าน ช การไฟฟา้ ตามเกณฑ์ราคา 5 ก.ค 62 - 11 ก.ค 62

1,650.00                    

38 ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,200.00              3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 5 ก.ค 62 - 9 ก.ค 62

3,200.00                    

39 ค่าวัสดุส้านกังาน 128.00                 128.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 12 ก.ค 62 - 15 ก.ค 62

128.00                      

40 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00              1,650.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

1,650.00                    

41 ค่าครุภัณฑ์ส้านกังาน 3,910.00              3,910.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 1 ก.ค 62 - 8 ก.ค 62

3,910.00                    

42 ค่าวัสดุส้านกังาน 3,166.00              3,166.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 10 ก.ค 62 - 12 ก.ค 62

3,166.00                    



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

43 ค่าวัสดุการแพทย์ 56,000.00             56,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซอยแอนด์วอเตอร์ ร้านซอยแอนด์วอเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 27 มิย 62 - 12 กค 62

56,000.00                  

44 ค่าวัสดุส้านกังาน 2,405.00              2,405.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมภัก ร้านพร้อมภัก ตามเกณฑ์ราคา 27 มิย 62 - 12 กค 62

2,405.00                    

45 ค่าน า้มันเชื อเพลิง มิ.ย.62 30,766.37             30,766.37     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1 มิย 62 - 31 กค 62

30,766.37                  

46 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อากาศ 10,700.00             10,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค้าดีแอร์ ร้านไชยค้าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 11 มิย 62

10,700.00                  

47 ค่าวัสดุงานบา้น 18,240.00             18,240.00     เฉพาะเจาะจง ลักค์คลีนนิง่ ลักค์คลีนนิง่ ตามเกณฑ์ราคา 24 กค 62 - 30 กค 62

18,240.00                  

48 ค่าวัสดุงานบา้น 11,410.00             11,410.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 11 กค 62

11,410.00                  



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

49 ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,040.00              2,040.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

2,040.00                    

50 ค่าวัสดุไฟฟา้ 1,045.00              1,045.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 12 ก.ค 62 - 15 ก.ค 62

1,045.00                    

51 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00              1,650.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

1,650.00                    

52 ค่าวัสดุบริโภค 1,960.00              1,960.00       เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 15 ก.ค 62 - 18 ก.ค 62

1,960.00                    

53 ค่าวัสดุส้านกังาน 18,624.00             18,624.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 24 มิย 62 - 11 กค 62

18,624.00                  

54 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร 24,320.00             24,320.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการช่าง ร้าน ต.เจริญการช่าง ตามเกณฑ์ราคา 27 มิย 62 - 12 กค 62

24,320.00                  



                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

55 ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 7,850.00              7,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 27 มิย 62 - 12 กค 62

7,850.00                    

รวม 997,342.32          






















