
แบบ  สขร.1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา่ยค่าฝากส่งไปรษณีย์ ก.ย.61 2,933.00           2,933.00        เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ นาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 27 กย 2561

2,933.00

2 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 4,800.00           4,800.00        เฉพาะเจาะจง (นายพทิักษ์ ทาราช) (นายพทิักษ์ ทาราช) ตามเกณฑ์ราคา 27 กย 2561

4,800.00

3 ค่าวัสดุบริโภค 2,885.00           2,885.00        เฉพาะเจาะจง (นราพาณิชย์) (นราพาณิชย์) ตามเกณฑ์ราคา 7 กย 2561

2,885.00

4 ค่าวัสดุบริโภค 2,205.00           2,205.00        เฉพาะเจาะจง (น้้าด่ืมนุก๊) (น้้าด่ืมนุก๊) ตามเกณฑ์ราคา 24 กย 2561

2,205.00

5 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,480.00           7,480.00        เฉพาะเจาะจง (เจที คอมฯ) (เจที คอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 24 กย 2561

4,780.00

6 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 11,400.00         11,400.00      เฉพาะเจาะจง (ท.ีเค.เอฟฯ) (ท.ีเค.เอฟฯ) ตามเกณฑ์ราคา 4 กย 2561

11,400.00 610914330584

             สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    ตุลาคม 2561

        (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 ค่าวัสดุส้านักงาน 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง (โรงพมิพห์ัวเวียง) (โรงพมิพห์ัวเวียง) ตามเกณฑ์ราคา 4 กย 2561

9,000.00 610914330745

8 ค่าวัสดุส้านักงาน 8,850.00           8,850.00        เฉพาะเจาะจง (เอม็พฯี) (เอม็พฯี) ตามเกณฑ์ราคา 4 กย 2561

8,850.00 61097368014

9 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,830.00           5,830.00        เฉพาะเจาะจง (สมคิด ออดิโอ) (สมคิด ออดิโอ) ตามเกณฑ์ราคา 4 กย 2561

5,830.00 61097365134

10 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ส.ค.61 33,061.09         33,061.09      เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์การเกษตรฯ) (สหกรณ์การเกษตรฯ) ตามเกณฑ์ราคา 23 กค 2561

33,061.09

11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,600.00           6,600.00        เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์การเกษตรฯ) (สหกรณ์การเกษตรฯ) ตามเกณฑ์ราคา 4 กย 2561

6,600.00 61097366542

12 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 700.00             700.00          เฉพาะเจาะจง (เทพสยามฯ) (เทพสยามฯ) ตามเกณฑ์ราคา 17 ตค 2561

700.00

13 ค่าวัสดุไฟฟา้ 10,650.00         10,650.00      เฉพาะเจาะจง (เทพสยามฯ) (เทพสยามฯ) ตามเกณฑ์ราคา 14 กย 2561

10,650.00 61097367652



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14 จา่ยค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เม.ย.60 29,933.28         29,933.28      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯสาขานาน้อย สหกรณ์ฯสาขานาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 3 เม.ย 2561

(ได้รับการตรวจสอบจาก สหกรณ์ฯ) 29,933.28

15 จา่ยค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,120.00         10,120.00      เฉพาะเจาะจง (เอม็พฯี) (เอม็พฯี) ตามเกณฑ์ราคา 241704

10,120.00 61101016120

16 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,200.00           2,200.00        เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจมินิมาร์ท) (ภูมิใจมินิมาร์ท) ตามเกณฑ์ราคา 6 กย 2561

2,200.00

17 ค่าวัสดุบริโภค 1,600.00           1,600.00        เฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงษ์ สนิทยา) (นายณัฐพงษ์ สนิทยา) ตามเกณฑ์ราคา 20 กย 2561

1,600.00

18 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,050.00           3,050.00        เฉพาะเจาะจง (เจที คอมฯ) (เจที คอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 24 กย 2561

3,050.00

19 จา่ยค่าก้าจดัขยะติดเชื้อ ก.ย.61 3,450.00           3,450.00        เฉพาะเจาะจง (เทศบาลน่าน) (เทศบาลน่าน) ตามเกณฑ์ราคา 25 ตค 2561

3,450.00

20 ค่าวัดสุอื่นๆซ่อมบ้ารุง 4,610.50           4,610.50        เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจ) (ภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 12 กย 2561

4,610.50



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,640.00           3,640.00        เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจ) (ภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 27 กย 2561

3,640.00

22 ค่าวัสดกอ่สร้าง 2,065.00           2,065.00        เฉพาะเจาะจง (ภูมิใจ) (ภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 12 กย 2561

2,065.00

23 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,584.95           4,584.95        เฉพาะเจาะจง (โตโยต้าน่าน) (โตโยต้าน่าน) ตามเกณฑ์ราคา 12 กย 2561

4,584.95

24 ค่าวัสดุส้านักงาน 2,898.00           2,898.00        เฉพาะเจาะจง (รวมมิตร) (รวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 7 กย 2561

2,898.00

25 จา่ยค่าวัดสุงานบ้าน 125.00             125.00          เฉพาะเจาะจง (นายศรี แกว้หล้า) (นายศรี แกว้หล้า) ตามเกณฑ์ราคา 4 ตค 2561

125.00

26 ค่าวัสดุงานบ้านงาน  ( 13 ต.ค.61) 70.00               70.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านโกหล่วน (ร้านโกหล่วน ตามเกณฑ์ราคา 10 ตค 2561

70.00

27 ค่าวัสดุโฆษณา 60.00               60.00            เฉพาะเจาะจง (สตรีทเอา้ท์ไลน)์ (สตรีทเอา้ท์ไลน)์ ตามเกณฑ์ราคา 12 ตค 2561

60.00



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 ค่าวัสดุบริโภค 2,341.00           2,341.00        เฉพาะเจาะจง (นราพาณิชย์) (นราพาณิชย์) ตามเกณฑ์ราคา 20 กย 2561

2,341.00

29 ค่าอาหารผู้ป่วย ก.ย.61 20,420.00         20,420.00      เฉพาะเจาะจง (นายจวน) (นายจวน) ตามเกณฑ์ราคา 22 ตค 2561

20,420.00

30 ค่าอาหารผู้ป่วย ก.ย.61 22,954.00         22,954.00      เฉพาะเจาะจง (นางธนัชพร) (นางธนัชพร) ตามเกณฑ์ราคา 22 ตค 2561

22,954.00

31 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,290.00           1,290.00        เฉพาะเจาะจง (นายสมคิด) (นายสมคิด) ตามเกณฑ์ราคา 3 ตค 2561

1,290.00

32 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,500.00           5,500.00        เฉพาะเจาะจง (เจที คอมฯ) (เจที คอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 18 กย 2561

5,500.00 61107059815

33 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,140.00           2,140.00        เฉพาะเจาะจง (เจที คอมฯ) (เจที คอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา

2,140.00

34 วัสดุคอมพวิเตอร์ 14,450.00         14,450.00      เฉพาะเจาะจง (เจที คอมฯ) (เจที คอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 241710

14,450.00 61107124551



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 วัสดุคอมพวิเตอร์ 19,200.00         19,200.00      เฉพาะเจาะจง (ติงกิ้งอิ้งค์) (ติงกิ้งอิ้งค์) ตามเกณฑ์ราคา 18 กย 2561

19,200.00 61107059570

36 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 14,000.00         14,000.00      เฉพาะเจาะจง (อซ่ีี) (อซ่ีี) ตามเกณฑ์ราคา 18 กย 2561

14,000.00 61107015636

37 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 9,800.00           9,800.00        เฉพาะเจาะจง (นายอรรพล ถาวงค์) (นายอรรพล ถาวงค์) ตามเกณฑ์ราคา 14 กย 2561

9,800.00 61097677544

38 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 14,180.00         14,180.00      เฉพาะเจาะจง (เอม็พ ีซัพพลาย) (เอม็พ ีซัพพลาย) ตามเกณฑ์ราคา 18 กย 2561

14,180.00 61101016120

39 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 17,980.00         17,980.00      เฉพาะเจาะจง (ลักค์คลีนนิง่) (ลักค์คลีนนิง่) ตามเกณฑ์ราคา 26 กย 2561

17,980.00 611014058655

40 ค่าวัสดุบริโภค 6,975.00           6,975.00        เฉพาะเจาะจง (วิสาหกจิชุมชน) (วิสาหกจิชุมชน) ตามเกณฑ์ราคา 18 กย 2561

6,975.00 61107016229

41 ค่าวัสดุบริโภค 3,000.00           3,000.00        เฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงศ์ สนิทยา) (นายณัฐพงศ์ สนิทยา) ตามเกณฑ์ราคา 25 ตค 2561

3,000.00



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

42 ค่าวัสดุส้านักงาน 18,006.00         18,006.00      เฉพาะเจาะจง (รวมมิตร) (รวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 1 ตค 2561

18,006.00 61107011992

43 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,438.00           5,438.00        เฉพาะเจาะจง (รวมมิตร) (รวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 26 กย 2561

5,438.00 61107067906

44 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 38,480.00         38,480.00      เฉพาะเจาะจง (นายธนศักด์ิ  สนิทยา) (นายธนศักด์ิ  สนิทยา) ตามเกณฑ์ราคา 1 ตค 2561

38,480.00 61107015875

45 ค่าครุภัณฑส้านักงาน 3,500.00           3,500.00        เฉพาะเจาะจง (นายสมคิด) (นายสมคิด) ตามเกณฑ์ราคา 14 กย 2561

3,500.00 61107015875

46 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,700.00           5,700.00        เฉพาะเจาะจง (ต.การช่าง) (ต.การช่าง) ตามเกณฑ์ราคา 8 ตค 2561

5,700.00 61107126050

47 ค่าวัสดุส้านักงาน 1,490.00           1,490.00        เฉพาะเจาะจง (ร้านธีรภัทร กรอบรูป) (ร้านธีรภัทร กรอบรูป) ตามเกณฑ์ราคา 17 ตค 2561

1,490.00

48 ค่าวัสดุอื่นๆ 100.00             100.00          เฉพาะเจาะจง (ป้วยจอืน่าน) (ป้วยจอืน่าน) ตามเกณฑ์ราคา 17 ตค 2561

100.00



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

49 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,250.00         20,250.00      เฉพาะเจาะจง (ศูนย์บริการแอคคิวคัทน่าน) (ศูนย์บริการแอคคิวคัทน่าน) ตามเกณฑ์ราคา 8 ตค 2561

20,250.00 61107078463

50 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟา้ 70,000.00         70,000.00      เฉพาะเจาะจง (พระศิวะเอน็จเินียร่ิง) (พระศิวะเอน็จเินียร่ิง) ตามเกณฑ์ราคา 8 ตค 2561

70,000.00 61107127751

รวม 491,994.82       


