
                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าวัสดุส านกังาน 660.00            660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแก้ว ร้านแก้ว ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

660.00                         

2 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00         1,650.00       เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ์ ณัฐพงษ์ ตามเกณฑ์ราคา    7 มิ.ย 62-31 มิ.ย 62

1,650.00                       

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 4,250.00         4,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

4,250.00                       

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 50,850.00        50,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา    4 มิ.ย 62-28 มิ.ย 62

50,850.00                     

5 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 9,600.00         9,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา    4 มิ.ย 62-28 มิ.ย 62

9,600.00                       

6 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 4,800.00         4,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

4,800.00                       



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

7 ค่าวัสดุส านกังาน 3,650.00         3,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

3,650.00                       

8 ค่าวัสดุส านกังาน 21,800.00        21,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลักคลีนนิง่ ร้านลักคลีนนิง่ ตามเกณฑ์ราคา 1 พค 62 - 1 ม.ิย 62

21,800.00                     

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 7,960.00         7,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 1 พค 62 - 1 ม.ิย 62

7,960.00                       

10 ค่าวัสดุก่อสร้าง 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน ยะเสน นายอัศวิน ยะเสน ตามเกณฑ์ราคา 4 มิ.ย 62 - 25 มิ.ย 62

6,600.00                       

11 ค่ากล้องวงจรปดิรพ.สต. (ตัดคชจ หนว่ยบริการ) 63,570.00        63,570.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ คอมพวิเตอร์ ร้านเคเอ คอมพวิเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 1 มีค 62 - 29 ม.ิย 62

63,570.00                     

12 ค่าวัสดุบริโภค พ.ค.62 3,230.00         3,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบวับานไอซ์ ร้านบวับานไอซ์ ตามเกณฑ์ราคา 30 เม.ย 62- 31 พ.ค 62

3,230.00                       

13 ค่าวัสดุส านกังาน 480.00            480.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท าปา้ยสมภพ ร้านท าปา้ยสมภพ ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

480.00                         



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

14 ค่าวัสดุบริโภค 3,420.00         3,420.00       เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

3,420.00                       

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายชิน แก้วต๊ะ นายชิน แก้วต๊ะ ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค -31 พ.ค 62

3,500.00                       

16 จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 75,000.00        75,000.00     เฉพาะเจาะจง นางปทมุวดี เพชรสาร นางปทมุวดี เพชรสาร ตามเกณฑ์ราคา 1 พค 62 - 1 ม.ิย 62

75,000.00                     

17 ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา    4 มิ.ย 62-28 มิ.ย 62

9,500.00                       

18 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยาม ร้านเทพสยาม ตามเกณฑ์ราคา 31 พ.ค 62 - 4 มิ.ย 62

2,200.00                       

19 ค่าวัสดุไฟฟา้ 4,080.00         4,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 21 พ.ค 62 - 24 พ.ค 62

4,080.00                       

20 ค่าวัสดส านกังาน 3,712.00         3,712.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 21 พ.ค 62 - 24 พ.ค 62



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

3,712.00                       

21 ค่าวัสดุงานบา้น 5,780.00         5,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา    4 มิ.ย 62-28 มิ.ย 62

5,780.00                       

22 ค่าวัสดุก่อสร้าง 782.00            782.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค 62 - 29 พ.ค 62

782.00                         

23 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 27 พ.ค 62 - 30 พ.ค 62

3,200.00                       

24 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -5 มิ.ย 62

1,000.00                       

25 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,424.00         2,424.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -5 มิ.ย 62

2,424.00                       

26 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ค.62 43,613.87        43,613.87     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -30 ม.ิย 62

43,613.87                     



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

27 ค่าจ้างเหมาบริการทนัตกรรม 29,305.00        29,305.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซ่าซีแลม บริษัทเอ็กซ่าซีแลม ตามเกณฑ์ราคา    4 มิ.ย 62-28 มิ.ย 62

29,305.00                     

28 ค่าวัสดุส านกังาน 670.00            670.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท าปา้ยสมภพ ร้านท าปา้ยสมภพ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -5 มิ.ย 62

670.00                         

29 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 6,450.00         6,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 16 พค 62 - 6 มิ.ย 62

6,450.00                       

30 ค่าจ้างเหมาบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 25,675.00        25,675.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 11 มิ.ย 62 - 25 มิ.ย 62

25,675.00                     

31 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง โรงสีขาววิสาหกกิจชุมชน โรงสีขาววิสาหกกิจชุมชน ตามเกณฑ์ราคา 24 มิ.ย 62 - 28 มิ.ย 62

7,200.00                       

32 ค่าวัสดุส านกังาน 6,064.00         6,064.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 14 พ.ค 62 - 5 มิ.ย 62

6,064.00                       

33 ค่าวัสดุบริโภค 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -5 มิ.ย 62

2,500.00                       



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

34 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00         1,650.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ นายณัฐพงษ์ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -7ม.ิย 62

1,650.00                       

35 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 21,989.57        21,989.57     เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ บริษัทริโก้ ตามเกณฑ์ราคา 29 มีค 62 - 16 มิ.ย 62

21,989.57                     

36 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,150.00         5,150.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ตามเกณฑ์ราคา 16 พค 62 - 5 มิ.ย 62

5,150.00                       

37 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 10,470.00        10,470.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 16 พค 62 - 5 มิ.ย 62

10,470.00                     

38 ค่าวัสดุประปา 15.00             15.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -7ม.ิย 62

15.00                           

39 ค่าวัสดุงานบา้น 425.00            425.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชลธิชา ร้านชลธิชา ตามเกณฑ์ราคา    31 พค 62 -6ม.ิย 62

425.00                         

40 จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทนัตกรรม 20,930.00        20,930.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซ่าซีแอลม บริษัทเอ็กซ่าซีแอลม ตามเกณฑ์ราคา 16 พค 62 - 5 มิ.ย 62



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

20,930.00                     

41 ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,872.00         5,872.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 5 พค 62 - 6 ม.ิย 62

5,872.00                       

42 ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 4,580.00         4,580.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา 5 มิ.ย 62 - 12 มิ.ย 62

4,580.00                       

43 ค่าวัสดุส านกังาน 3,358.00         3,358.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร ตามเกณฑ์ราคา 10 มิ.ย 62 - 13 มิ.ย 62

3,358.00                       

44 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง หกจ.ศรีสุนทรนา่น หกจ.ศรีสุนทรนา่น ตามเกณฑ์ราคา 4 มิ.ย 62 - 10 มิ.ย 62

1,100.00                       

45 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุง 2,600.00         2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 11 มิ.ย 62 - 13 มิ.ย 62

2,600.00                       

46 ค่าจ้างเหมาพมิพใ์บเสร็จรับเงิน 5,500.00         5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวันกรุ๊ป ซัพพลาย ร้านวันกรุ๊ป ซัพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 12 ม.ิย 62

5,500.00                       



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

47 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 5,446.00         5,446.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย สหกรณ์การเกษตรนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 13 ม.ิย 62

5,446.00                       

48 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 32,016.00        32,016.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.การช่าง ร้าน ต.การช่าง ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 12 ม.ิย 62

32,016.00                     

49 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 10,770.00        10,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 12 ม.ิย 62

10,770.00                     

50 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 5,100.00         5,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมคิด ออดิโอ ร้านสมคิด ออดิโอ ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 12 ม.ิย 62

5,100.00                       

51 ค่าวัสดุประปา 5,037.00         5,037.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุนทรนา่น ร้านศรีสุนทรนา่น ตามเกณฑ์ราคา 4 มิย 62 - 12 ม.ิย 62

5,037.00                       

52 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย พ.ค.62 16,220.00        16,220.00     เฉพาะเจาะจง นายจวน นายจวน ตามเกณฑ์ราคา 1 พ.ค 62-31 พ.ค 62

16,220.00                     

53 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย พ.ค.62 23,727.00        23,727.00     เฉพาะเจาะจง นางธนชัชพร สีต๊ะสาร นางธนชัชพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 1 พ.ค 62-31 พ.ค 62

23,727.00                     



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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

รวม 597,131.44     




















