
ล าดับ หมวด รายการ วงเงินจดัสรร
ได้ผู้รบัจา้ง/ผู้ขายแล้ว 

วงเงิน
เงินเหลือจา่ย อยูใ่นข้นตอน ปํญหาอุปสรรค หมายเหตุ

1 กายภาพ เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟา้ 2 เคร่ือง 172,000.00                            170,000.00                2,000.00 ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

2 กายภาพ เคร่ืองดึงคอและหลังอตัโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 5เคร่ือง 1,875,000.00                       1,865,000.00              10,000.00 ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

3 กายภาพ เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟา้ 2เคร่ือง 76,000.00                               76,000.00                        -   ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว
4 กายภาพ เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน 2 เคร่ือง 750,000.00                            600,000.00            150,000.00 ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

5 กายภาพ หม้อแช่พาราฟนิ 2 หม้อ 108,000.00                            106,000.00                2,000.00 ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

6 กายภาพ หม้อต้มแผ่นความร้อน 2 หม้อ 194,000.00                            190,000.00                4,000.00 ส่งมอบแล้ว  27 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

7 การแพทย์ เคร่ืองกระตุกไฟฟา้หวัใจชนิดอตัโนมัติ(AED)  1 เคร่ือง 130,000.00                              84,800.00              45,200.00 ท าสัญญาแล้ว เมื่อ 17 พย 60 ครบก าหนดส่งมอบ 16 มค 61 ระหว่างตรวจรับ
8 การแพทย์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบนัทกึแบบ

Thermalไม่น้อยกว่าA4 1 เคร่ือง
120,000.00                            119,000.00                1,000.00 ส่งมอบแล้ว 21 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว

9 การแพทย์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ  1 เคร่ือง 920,000.00                            918,000.00                2,000.00 ส่งมอบแล้ว  7 ธค 60 ส่งมอบเบกิจา่ยเรียบร้อย

10 การแพทย์ เคร่ืองฟงัเสียงหวัใจของทารกในครรภ์(Doptone) 2 เคร่ือง 150,000.00                              90,000.00              60,000.00 ส่งมอบแล้ว 20 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว
11 การแพทย์ เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 330 เคร่ือง 825,000.00                            425,700.00            399,300.00 ส่งมอบแล้ว 29 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว
12 การแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ  1 เคร่ือง 70,000.00                               66,000.00                4,000.00 ส่งมอบแล้ว 22 ธค 60 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว
13 ทนัตกรรม ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) 13 ชุด 5,564,000.00                       5,564,000.00  ท าสัญญาแล้ว เมื่อ 29 ธค 60  ครบก าหนดส่งมอบ 27 กพ 61

14 กอ่สร้าง ระบบบ าบดัน้ าเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวัด
พจิติร 1 ระบบ

         12,000,000.00  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา 
ก าหนดเสนอราคา วันที ่17 มค
 61

ล่าช้าเน่ืองจากเได้รับแบบแปลน/และ
ราคาจากกองแบบแผน เมื่อเดือน พย
 60 และจดัท าราคากลาง เสร็จปลาย
เดือน พย 60

รวม         22,954,000.00           10,274,500.00            679,500.00

ที่ สรปุ ยอดจดัสรร ก่อหน้ี เหลือจา่ย เบิกจา่ย
1 ท าสัญญาแล้ว   13 รายการ          10,954,000.00            10,274,500.00            679,500.00
2 ระหว่างประกวดราคา  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  1 ระบบ อยู่ในขั้น 5 ประกาศเชิญชวน

เสนอราคา ก าหนดเสนอราคา 17 มค 61
         12,000,000.00

3 ส่งมอบและเบกิจา่ยแล้ว  11 รายการ                    4,625,700.00
4 รวม          22,954,000.00            10,274,500.00            679,500.00                    4,625,700.00

แบบรายงานผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดพิจติร

ข้อมลู ณ  29  ธันวาคม 2560
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญา

1 ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาล
บางมูลนาก ต าบลหอไกร อ าเภอ
บางมูลนาก จงัหวัดพิจติร 1 ระบบ

  12,000,000.00 16 สค 60 ระหว่างจดัราคกาลาง

2 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลทับคล้อ ต าบลเขา
ทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

3 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ตะพานหิน ต าบลตะพานหิน 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจติร 
30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

4 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลบางมูลนาก ต าบล
บางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก 
จงัหวัดพิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

5 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลวชิรบารมี ต าบล
บ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

ล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

6 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลบึงนาราง ต าบลบึง
นาราง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

7 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลโพทะเล ต าบล
โพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

8 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลโพธ์ิประทับช้าง 
ต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอ
โพธ์ิประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 30 
เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

9 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลวังทรายพูน ต าบลวัง
ทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน 
จงัหวัดพิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

10 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ(AED)  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหลุม 
ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวัดพิจติร 1 เคร่ือง

130,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60 4-11 สค 60 16 -25 สค 
60

31 สค 60 1 กย 60  1 กย 60 19 กย 60       84,800.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

11 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วย
ไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวังหลุม ต าบลวัง
หลุม อ าเภอตะพานหิน จงัหวัด
พิจติร 1 เคร่ือง

86,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-23 สค 60 29 สค 60 30 สค 60 30สค 60 13 กย 60       85,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

12 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังหลุม ต าบลวังหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจติร 1
 เคร่ือง

375,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-23 สค 60 29 สค 60 30 สค 60 30 สค 60 13 กย 60     373,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

13 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลขนาด
กระดาษบันทึกแบบThermalไม่
น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวังหลุม ต าบลวัง
หลุม อ าเภอตะพานหิน จงัหวัด
พิจติร 1 เคร่ือง

120,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-25 สค 60 31 สค 60 1 กย 60  1กย 60 19 กย 60     119,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

14 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย
คล่ืนเสียงความถีสู่ง ชนิดสี 2 หัว
ตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวังหลุม ต าบลวัง
หลุม อ าเภอตะพานหิน จงัหวัด
พิจติร 1 เคร่ือง

920,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60 4-11 สค 60 17-30 สค 60 5 กย 60 6 กย 60 6 กย 60 19 กย 60     918,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

15 เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังหลุม ต าบลวังหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจติร 1
 เคร่ือง

38,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60       38,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

16 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจของทารกใน
ครรภ์(Doptone) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหลุม 
ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวัดพิจติร 1 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60 4 -11 สค 60 17-29 สค 60 4 กย 60 5 กย 60 5 กย 60 20 กย 60       45,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

17 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหลุม 
ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวัดพิจติร 1 เคร่ือง

70,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 18 กย 60 22-27 กย 60 29กย-6 ตค
 60

9 ตค 60 10 ตค 60 10 ตค 60 24  ตค 60       66,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

18 เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังหลุม ต าบลวังหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจติร 1
 เคร่ือง

375,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60     300,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

19 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหลุม 
ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวัดพิจติร 1 หม้อ

54,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60       53,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

20 หม้อต้มแผ่นความร้อน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวังหลุม ต าบลวังหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจติร 1
 หม้อ

97,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 17-28 สค 60 1 กย 60 4 กย 60 4 กย 60 13 กย 60       95,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

21 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลสากเหล็ก ต าบลสาก
เหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

22 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลสามง่าม ต าบลสาม
ง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร
 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

23 เคร่ืองวัดความดันแบบดิจติอล 
โรงพยาบาลดงเจริญ ต าบลส านัก
ขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัด
พิจติร 30 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18-26 กค 60 2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60  คร้ังแรก 
4-11 สค 60
  คร้ังท่ี สอง
 17-22 สค 
60

23 -28 สค 
60

6 กย 60 7 กย60 7 กย 60 18 กย 60       38,700.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

24 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วย
ไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองโสน ต าบล
หนองโสน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร 1 เคร่ือง

86,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-23 สค 60 29 สค 60 30 สค 60 30สค 60 13 กย 60       85,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

25 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน
 อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 4 
เคร่ือง

1,500,000.00   18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-23 สค 60 29 สค 60 30 สค 60 30 สค 60 13 กย 60   1,492,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

26 เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน
 อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 1 
เคร่ือง

38,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60       38,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

27 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจของทารกใน
ครรภ์(Doptone) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโสน 
ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร 1 เคร่ือง

75,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

2 สค 60 2 สค 60 2 สค 60 4 -11 สค 60 17-29 สค 60 4 กย 60 5 กย 60 5 กย 60 20 กย 60       45,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

28 เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน
 อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 1 
เคร่ือง

375,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60     300,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

29 หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโสน 
ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร 1 หม้อ

54,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 16-24 สค 60 30 สค 60 31 สค 60 31 สค 60 13 กย 60       53,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

30 หม้อต้มแผ่นความร้อน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน
 อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 1 
หม้อ

97,000.00        18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 31 กค60 2 สค 60 4-11 สค 60 17-28 สค 60 1 กย 60 4 กย 60 4 กย 60 13 กย 60       95,000.00 นัดท าสัญญา 13 พย
 60

31 ยูนิตท าฟัน (Dental Master
 Unit) โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตะพานหิน ต าบล
ตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน
 จงัหวัดพิจติร

428,000.00   18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

32 ยูนิตท าฟัน (Dental Master
 Unit) โรงพยาบาลทับคล้อ 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทับ
คล้อ จงัหวัดพิจติร

428,000.00   18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

33 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางไผ่ บ้านห้วยคต
 ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูล
นาก จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

34 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านแหลมรัง  
ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

35 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลโพทะเล ต าบล
โพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวัด
พิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

36 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางคลาน ต าบล
บางคลาน อ าเภอโพทะเล 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

37 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงเสือเหลือง 
ต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

38 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเนินสว่าง  
ต าบลเนินสว่าง อ าเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

39 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านคลองคู้  ต าบล
ท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจติร 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

40 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองเกา่ ต าบล
เมืองเกา่ อ าเภอเมืองพิจติร 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

41 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านยางสามต้น 
ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทราย
พูน จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

42 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลสามง่าม 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด
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การแต่งต้ัง 
คกก.

ก าหนด
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
คกก.ราคา

กลาง

การจดัท า
คุณลักษณะ

เฉพาะ/
ราคากาลาง

การรายงานผล
การจดัท า

คุณลักษณะ
เฉพาะ/ราคา
กลางต่อหน.
หน่วยงานให้

ความเห็นชอบ

การจดัท า
ร่างTOR 

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

การขอความ
เห็นชอบ

ด าเนินการ
จดัซ้ือจดั
จา้งและ

แต่งต้ัง คกก.
เนินการ

เผยแพร่ร่าง
TOR และ

ร่าง
ประกาศ/
เอกสาร
ประกวด
ราคาฯ

เผยแพร่
ประกาศ/เอ
การประกวด
ราคา เชิญ
ชวนเสนอ

ราคา

ก าหนดวัน
เสนอราคา

ก าหนดวัน
พิจารณาผล

ประกวด
ราคาฯ

รายงานผล
การ

พิจารณา
ราคา

การอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจา้ง

ได้ผู้รับจา้ง/
ผู้ขาย แล้วใน

วงเงิน

การ
เรียกท า
สัญญา

การลง
นามใน
สัญญาล าดับ

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ  3 พฤศจิกายน 2560

ปัญหาอุปสรรค

ขัน้ตอนเตรียมการจดัหา ขัน้ตอนการเผยแพร่ร่างTOR และประกาศเชิญชวนเสนอราคา ขัน้ตอนการจดัท าสัญญา

รายการ วงเงินจดัสรร

43 ยูนิตท าฟัน (Dental Master 
Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านมาบกระเปา  
ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวัดพิจติร

428,000.00      18 กค 60 18 -25 กค 
60

31 กค 60 5 ตค 60 เน่ืองจากได้เผยแพร่
TOR ไปสองรอบ มี
ข้อวิจารณ์จาก
บุคคลภายนอก ได้มี
การปรับปรุงTOR 
ตามข้อเสนอ 
ประกอบกบัพรบ. 
จดัซ้ือจดัจา้งฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใข้ จงึ
ต้องด าเนินการตาม
พรบ.ใหม่ และอยู่
ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัด

รวม   22,954,000.00
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