
                                                                                                                                                              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

                                                                                                                                            (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

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

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 22,260.00       22,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจท ีคอม ร้านเจท ีคอม ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค 62 - 3 เม.ย 62      

22,260.00               

2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,070.00         1,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เคทคีอมพวิเตอร์ ร้าน เคทคีอมพวิเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา 17 เม.ย 62- 19 เม.ย 62

1,070.00                 

3 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,690.00       10,690.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทคีอม ร้านเจทคีอม ตามเกณฑ์ราคา29 มี.ค 62 - 3 เม.ย 62      

10,690.00               

4 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 10,930.00       10,930.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 24 เม.ย 62 - 26 เม.ย 62

10,930.00               

5 ค่าวัสดุส านกังาน 5,850.00         5,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพซัีพพลาย ร้านเอ็มพซัีพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย 62 - 26 เม.ย 62

5,850.00                 

6 ค่าครุภัณฑ์ส านกังาน 14,500.00       14,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมคิด ร้านสมคิด ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย - 29 เม.ย 62

14,500.00               
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ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

7 ค่าวัสดุบริโภค 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ ตามเกณฑ์ราคา 17 พ.ค 62-22 พ.ค 62

1,500.00                 

8 ค่าวัสดุบริโภค 2,195.00         2,195.00         เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย์นา่น นราพาณิชย์นา่น ตามเกณฑ์ราคา 23 เม.ย 62- 25 เม.ย 62

2,195.00                 

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ปรับอากาศ 3,040.00         3,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไชยค าดีแอร์ ร้านไชยค าดีแอร์ ตามเกณฑ์ราคา 23 เม.ย 62- 25 เม.ย 62

3,040.00                 

10 ค่าปรับปรุงถนนหนา้อาคารOPD 46,000.00       46,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอรรถกฤต นายอรรถกฤต ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย - 29 เม.ย 62

46,000.00               

11 ค่าวัสดุส านกังาน 13,260.00       13,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรววมิตร ร้านรววมิตร ตามเกณฑ์ราคา 24 เม.ย - 26 เม.ย 62

13,260.00               

12 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00         7,200.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทาน ตามเกณฑ์ราคา 24 เม.ย - 26 เม.ย 62

7,200.00                 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

13 ค่าวัสดุประปา 5,189.00         5,189.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ ร้านภูมิใจ ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย - 25 เม.ย 62

5,189.00                 

14 จ่ายค่าจ้างเหมาเปา่ล้างบอ่บาดาล 12,000.00       12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ นายยงยุทธ ตามเกณฑ์ราคา 29 มี.ค - 3 เม.ย 62

12,000.00               

15 จ่ายค่าอาหรผู้ปว่ย เม.ย.62 13,985.00       13,985.00       เฉพาะเจาะจง นายจวน มาอ้าย นายจวน มาอ้าย ตามเกณฑ์ราคา 1 พ.ค62 -31 พ.ค 62

13,985.00               

16 จ่ายค่าอาหรผู้ปว่ย เม.ย.62 24,903.00       24,903.00       เฉพาะเจาะจง นางธนชัพร นางธนชัพร ตามเกณฑ์ราคา 1 พ.ค62 -31 พ.ค 62

24,903.00               

17 จ่ายค่าจ้างเหมายกทอ่คอนกรีต 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมัคพงษ์ นายมัคพงษ์ ตามเกณฑ์ราคา 19 เม.ย - 25 เม.ย 62

9,000.00                 

18 จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เม.ย.62 29,490.11       29,490.11       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ตามเกณฑ์ราคา 30  มี. ค - 5 เม.ย 62

29,490.11               
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ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ ผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก ระยะเวลา

ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว จัดจ้าง จัดจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง

19 ค่าตรวจสภาพรถนานอ้ยเซอร์วิส (กมน 73 นา่น) 60.00             60.00             เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ ออโต้ไทร์ ชัยวัฒน ์ ออโต้ไทร์ ตามเกณฑ์ราคา 31 พ.ค 62 - 2 เม.ย 62

60.00                     

20 ค่าวัสดุประปา 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการช่าง ร้าน ต.เจริญการช่าง ตามเกณฑ์ราคา 10 พ.ค 62-13 พ.ค62

450.00                   

รวม 233,572.11    
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17 เม.ย 62- 19 เม.ย 62
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23 เม.ย 62- 25 เม.ย 62

23 เม.ย 62- 25 เม.ย 62






