
งบลงทุนป 2560 จังหวัดพิจิตร 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม  2559 

จังหวัดพิจิตร ไดรับจัดสรรคาครุภัณฑ และส่ิงกอสราง จํานวน  29 รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน  126,605,000 บาท 

                 ไดผูขาย/ผูรับจางแลว ท้ังหมด           จํานวน 29  รายการ  รวมเปน            112,538,028 บาท 

                                                                                          มีเงินเหลือจาย      14,066,972 บาท 

สสจ.พิจิตร คาครุภัณฑ   

รายการ จัดสรร จัดหาได กอหนี้ในระบบ 
GFMIS 

เบิกจาย หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร18 รายการ 
ไดผูขายแลว 18 
รายการ 

19,324,000.- 17,513,660.- 17,513,660.- - เงินเหลือจาย 
1,810,340.- 

สรุปผลการดําเนินงาน ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.5 คือลงนามในสัญญา/พรอม ทํา PO ในระบบ GFMIS ท้ังหมดแลว 18 

รายการ  ขณะนี้อยูในข้ันตอนรอสงมอบตามสัญญา 

รายการครุภัณฑ        สัญญาส้ินสุดภายใน 30 ธันวาคม 2559 จํานวน 8  รายการ สงมอบแลว 6 รายการ  

                            สงเบิกจายแลว 5 รายการ รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,601,000.- บาท 

                           สัญญาส้ินสุดภายใน 31 มกราคม 2560    2  รายการ  สงมอบแลว   1  รายการ 

                           สัญญาส้ินสุดภายใน 28 กุมภาพันธ 2560  3  รายการ  สงมอบแลว  3 รายการ 

                           สัญญาส้ินสุดภายใน 31 มีนาคม   2560   5  รายการ  สงมอบแลว   - รายการ 

สสจ.พิจิตร คาส่ิงกอสราง   

รายการ จัดสรร จัดหาได กอหนี้ในระบบ 
GFMIS 

เบิกจาย หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร 8 รายการ 
ไดผูขายแลว 18 
รายการ 

96,301,000.- 84,064,368.- 44,474,368 - เงินเหลือจาย 
12,236,632 

 สรุปผลการดําเนินงาน ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.5 ลงนามในสัญญา/พรอมทํา PO ในระบบ GFMIS ท้ังหมดแลว 7 รายการ 

และอีก 1 รายการ คือ อาคารผูปวยนอก รพ.สามงาม (เปนรายการผูกพัน 2 ป) ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.3 ข้ันตอนการ

พิจารณารบัขอเสนอระหวางรายงานผลการเสนอราคา และขออนุมัติวงเงินจากสํานักงบประมาณ 

ปญหาอุปสรรค คาดวาลงนามในสัญญาไมทันภายในธันวาคม 2559 เนื่องจากลาชาต้ังแตพิจารณาผลการเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผน ผลการดําเนินงาน 
1.ข้ันตอนแจงจัดสรรงบประมาณ  12 กย.59 



2.การจัดหา 
  2.1 จัดเตรียมเอกสาร/กําหนดราคากลาง 
  2.2 เผยแพรเอกสารประกวดราคา 
-เสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ 
-เอกสารประกวดราคาฯ 
-รายงานขอซื้อขอจาง 
-แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ 
-ลงนามในประกาศเชิญชวน 
-นําเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบเผยแพรในเว็บไซด
หนวยงาน/กรมบัญชีกลางไมนอยกวา 5 วันทําการ 
-รายงานผลการเผยแพรพรอมท้ังแจกจายเอกสาร 
-ใหผูเสนอราคาจัดทําเอกสารไมนอยกวา 7-15 วันทําการ
ตามวงเงิน 
3.ข้ันตอนการพิจารณารับขอเสนอ 
  - ผูรับจางเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
  - ผูเสนอราคายื่นเอกสารประกันซอง 
  - คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอ 
  - คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพรอมดวย   
    เอกสารท่ีรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ 
  -หัวหนาสวนราชการเห็นชอบ 
  -งบผูกพันขออนุมัติรูปแบบท่ีสํานักงบประมาณ 
 

 
 
19 กย – 6 ตค 59 
 
 
 
 
 
6 – 14 ตค 59  
 
 
17 – 27 ตค 59 
 
28 ตค 59 
 
ภายใน 7 วัน 
31 ตค – 1 พย 59 
7 – 8 ตค 59 
 
14 พย 59 
18 พย – 10 ธค 59 
 
 

 
13 กย 59 
20 กย. – 5 ตค.59 
 
 
 
 
 
7 – 14 ตค 59 
 
 
17 – 27 ตค 59 
 
28 ตค 59 
 
 
 
7 – 18 ตค 59 
 
23 พย 59 
29 พย 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 รพ.พิจิตร คาครุภัณฑ  

รายการ จัดสรร จัดหาได กอหนี้ในระบบ 
GFMIS 

เบิกจาย หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร 3 รายการ 
ไดผูขายแลว 3 รายการ 

10,980,000.- 10,960,000.- 10,960,000 -  

 

สรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.5 ลงนามในสัญญาพรอม ทํา PO ในระบบ GFMI ท้ังหมดแลว   

 



 

งบลงทุนป 2559 (งบกระตุนเศรษฐกิจ) จังหวัดพิจิตร 

ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 

จังหวัดพิจิตร ไดรับจัดสรรคาครุภัณฑ  จํานวน  13  รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 9,777,000 บาท 

                 ไดผูขาย                   จํานวน   12 รายการ รวมเปนเงิน 8,014,600 บาท มีเงินเหลือจาย 162,400 บาท 

                 อยูระหวางดําเนินการ     จํานวน 1  รายการ   รายละเอียด ดังนี้ 

สสจ.พิจิตร คาครุภัณฑ  

รายการ จัดสรร จัดหาได กอหนี้ในระบบ 
GFMIS 

เบิกจาย หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร 9 รายการ 
ไดผูขายแลว 8 รายการ 

8,507,000.- 6,751,100.- 6,751,100.- - มีเงินเหลือจาย 
155,900 บาท 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.5 ลงนามในสัญญาพรอม ทํา PO ในระบบ GFMIS แลว 8 รายการ 

                  คงเหลือ 1 รายการ รายการเครื่องจ้ีหามเลือดฯ รพร.ตะพานหิน อยูในข้ันตอนท่ี 2.3 ข้ันตอนการพิจารณา                

รับขอเสนอ ไดประกาศจัดหาครั้งท่ี 2 ไมมีผูเสนอราคาจึงยกเลิก และจัดหาใหมอยูในระหวางยื่นเอกสารสอบราคา วันท่ี 15 – 

26 ธันวาคม 2559 เปดซองใบเสนอราคา วันท่ี 27 ธันวาคม 2559 คาดวาลงนามสัญญา วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

  รายการครุภัณฑ      สัญญาส้ินสุดภายใน 30 ธันวาคม 2559 จํานวน 3  รายการ สงมอบแลว 3 รายการ  

                            สัญญาส้ินสุดภายใน 31 มกราคม 2560  จํานวน 1  รายการ  สงมอบแลว   1  รายการ  

                            สงเบิกจายแลว จํานวนเงิน 637,000 บาท  

                           สัญญาส้ินสุดภายใน 28 กุมภาพันธ 2560  2   รายการ  สงมอบแลว  2   รายการ 

                           สัญญาส้ินสุดภายใน 31 มีนาคม   2560    2   รายการ  สงมอบแลว  2   รายการ 

 

 

 

 

 

2 รพ.พิจิตร คาครุภัณฑ  

รายการ จัดสรร จัดหาได กอหนี้ในระบบ 
GFMIS 

เบิกจาย หมายเหตุ 

ไดรับจัดสรร 4 รายการ 
ไดผูขายแลว 4 รายการ 

1,270,000 1,263,500.-  - มีเงินเหลือจาย 6,500 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 2.5 ลงนามในสัญญาพรอม ทํา PO ในระบบ GFMI ท้ังหมดแลว   

 

 



ที่ รายการ สถานที่ เงินที่ไดรับจัดสรร วิธีซื้อจาง

กําหนด

เสปค/

ราคากลาง

เผยแพร TOR ใหแบบ/ขาย

แบบ

เสนอราคา คกก.

พิจารณา

ราคา

ไดผูขาย/

ผูรับจางแลว

วงเงินที่จัดหาได เงินเหลือจาย รออนุมัติ

สั่งซื้อสั่งจาง

รอลงนาม

ในสัญญา

1 รถโดยสารขนาด 12 

ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

2400 ซีซี

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดพิจิตร

 1,214,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

9 กย 59 28 กย 5 ตค

 59

6-13 ตค 59 19 ตค 59 20 ตค 2559 บริษัท อลีน

กิจสยาม

 1,210,000.00  4,000.00 สงมอบแลว

เมื่อวันที2่8

 พย.59 สง

สงเบิกจาย

แลว 26 

ธค.59

2 ยูนิตทําฟน โรงพยาบาลดง

เจริญ

 460,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 บริษัท 

พิจิตร 

เดนตัล 

2005 จํากัด

 430,000.00  30,000.00 สงมอบแลว

เมื่อวันที2่8

 พย.59 สง

สงเบิกจาย

แลว 26 

ธค.59

แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559

อยูในขั้นตอน



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
3 ยูนิตทําฟน โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช

ตะพานหิน

 460,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 บริษัท 

พิจิตร 

เดนตัล 

2005 จํากัด

 445,000.00  15,000.00 สงมอบแลว

เมื่อวันที2่8

 พย.59 สง

สงเบิกจาย

แลว 26 

ธค.59

4 ยูนิตทําฟน สําหรับ

งานพื้นฐาน

รพ.สต.วังตะกู  300,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 บริษัท 

พิจิตร 

เดนตัล 

2005 จํากัด

 258,000.00  42,000.00 สงมอบแลว

เมื่อวันที2่8

 พย.59 สง

สงเบิกจาย

แลว 26 

ธค.59

5 ยูนิตทําฟน สําหรับ

งานพื้นฐาน

รพ.สต.ดงปาคํา  300,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 บริษัท 

พิจิตร 

เดนตัล 

2005 จํากัด

 258,000.00  42,000.00 สงมอบแลว

เมื่อวันที2่8

 พย.59 สง

สงเบิกจาย

แลว 26 

ธค.59



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
6 ตูอบเด็กสําหรับ

ลําเลียงทารกแรกคลอด

โรงพยาบาลสาก

เหล็ก

 550,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

9 กย 59 จัดหาครั้งที่

สอง

19-17 ตค 59 3 พย 59 ไมมีผู

เสนอรคา

ยกเลิกจัดหา

ใหมครั้งที่ 

สอง

จัดหาครั้งที่

 สองได

ผูขายแลว

 479,680.00  70,320.00 ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอสงมอบ

7 เครื่องตรวจอวัยวะ

ภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง ชนิดสี 2 

หัวตรวจ

โรงพยาบาลสาก

เหล็ก

 920,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

3 ตค 59 4-10 ตค 59 11-18 ตค 59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

ซีเอ็มซีไบโอ

เท็ค

 916,660.00  3,340.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 สงมอบ

ของและ

นัดตรวจรับ

 วันที่ 19 

ธค.59 

ระหวาง

รายงานผล

8 เครื่องตรวจอวัยวะ

ภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง ชนิดสี 2 

หัวตรวจ

โรงพยาบาลดง

เจริญ

 920,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

3 ตค 59 4-10 ตค 59 11-18 ตค 59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

ซีเอ็มซีไบโอ

เท็ค

 916,660.00  3,340.00 ./ ลงนามแลว

 สงมอบ

ของและ

นัดตรวจรับ

 วันที่ 22 

ธค.59 

ระหวาง

รายงานผล



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
9 เครื่องตรวจอวัยวะ

ภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง ชนิดสี 2 

หัวตรวจ

โรงพยาบาลบึงนา

ราง

 920,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

3 ตค 59 4-10 ตค 59 11-18 ตค 59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

ซีเอ็มซีไบโอ

เท็ค

 916,660.00  3,340.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 สงมอบ

ของและ

ตรวจรับ

แลว วันที่ 

22 ธค.59 

ระหวาง

รายงานผล

10 เครื่องเอกซเรยเคลื่นที่

ขนาดไมนอยกวา 100

 mA

โรงพยาบาล

โพทะเล

 650,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 หจก.อิควีป

เมนท เมดิ

คอล เซอรวิซ

 392,500.00  257,500.00 ./ ลงนามแลว

 รอนัดสง

มอบ และ

บอกเรียก

คาปรับ

ตามสัญญา

แลว

11 เครื่องเอกซเรยเคลื่นที่

ขนาดไมนอยกวา 100

 mA

โรงพยาบาลวัง

ทรายพูน

 650,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-22 กย 

59

23 -29 กย 59 5 ตค 59 6- 7 ตค 59 หจก.อิควีป

เมนท เมดิ

คอล เซอรวิซ

 392,500.00  257,500.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบ และ

บอกเรียก

คาปรับ

ตามสัญญา

แลว



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
12 เครื่องกระตุกหัวใจ

ชนิดไบเฟสิคแบบจอสี

พรอมภาควัด

คารบอนไดออกไซด

และออกซิเจน

โรงพยาบาลวัง

ทรายพูน

 480,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

9 กย 59 10-23 กย 

59

23-30 กย 6 ตค 59 7-10 ตค 59 บริษัท โซวิค

 จํากัด

 470,000.00  10,000.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 สงมอบ

ตรวจรับ

แลว อยู

ระหวาง

รายผล

13 เครื่องตรวจติดตาม

การทํางานของหัวใจ

ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง

 พรอมระบบ

ประมวลผล

โรงพยาบาลบาง

มูลนาก

 1,500,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 9 กย 59 10-23 กย 

59

23-30 กย 59 6 ตค 59 7-10 ตค 59 บริษัท ไพรม

 เมดิคอล 

จํากัด

 448,000.00  1,052,000.00 ./ ลงนามแลว

 สงมอบ

ของและ

ตรวจรับ

แลว วันที่ 

19 ธค.59 

อยระหวาง
14 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลสาม

งาม

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

12 กย 59 13 กย -6 

ตค 59

7-13 ตค59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

สุพรีมโพร

ดักส จํากัด

 1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบ

15 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลโพธิ์

ประทับชาง

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

12 กย 59 13 กย -6 

ตค 59

7-13 ตค59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

สุพรีมโพร

ดักส จํากัด

 1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามแลว

 รอนัดสง

มอบ

16 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลดง

เจริญ

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

12 กย 59 13 กย -6 

ตค 59

7-13 ตค59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

สุพรีมโพร

ดักส จํากัด

 1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบ

17 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลบึงนา

ราง

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

12 กย 59 13 กย -6 

ตค 59

7-13 ตค59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

สุพรีมโพร

ดักส จํากัด

 1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามแลว

 รอนัดสง

มอบ



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
18 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลสาก

เหล็ก

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

12 กย 59 13 กย -6 

ตค 59

7-13 ตค59 25 ตค 59 2-3 พย 59 บริษัท 

สุพรีมโพร

ดักส จํากัด

 1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามแลว

 รอนัดสง

มอบ

19 บานพักขาราชการ

ระดับ 5-6 

(1ครอบครัว) เปน

อาคาร คสล.2 ชั้น 

พื้นที่ใชสอยประมาณ 

98 ตารางเมตร

สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ

วังทรายพูน

          1,092,600.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 -28 กย 

59

29 กย- 5ตค 

59

11 ตค 59 12-13 ตค 

59

หจก.อรรถ

สิทธิ์ ธุรกิจ

 880,524.00  212,076.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว 

เริ่มตน

กอสราง 

รอสงงาน

งวดที่ 1,2 

ภายใน

ธันวาคม 

2559
20 อาคารผูปวยนอก เปน

อาคาร คสล 3 ชั้น 

พื้นที่ใขสอยประมาณ 

3,060 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสาม

งาม

         44,080,800.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย -6 

ตค 59

7-14 ตค 59 28 ตค 59 7- 8 พย 59 ./ งบผูกพัน 2 ป เมื่อ

ไดผูรับจางแลว 

รายงานหัวหนาสวน 

และสงเรื่องขอ

ความเห็นตอสํานัก

งบประมาณเพื่อนุมัติ

วงเงินคากอสราง

่ ้ ่

ไดผูรับจาง

แลว 

ระหวาง

เสนอขอ

อนุมัติสั่ง

จาง/และ 

เปนงบ

21 อาคารพักพยาบาล 24

 หอง(12 ครอบครัว) 

เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น

 พื้นที่ใชสอยประมาณ

 745 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสาก

เหล็ก

          9,125,900.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย - 4 

ตค  59

5 -11 ตค 59 21 ตค 59 25-26 ตค 

59

บริษัทสหธ

พรรษ จํากัด

 8,100,000.00  1,025,900.00 ./ ลงนาม

สัญญาแลว

 ผูรับจาง

เขาทํางาน 

วันที่ 15 

 



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
22 อาคารพักพยาบาล 24

 หอง(12 ครอบครัว) 

เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น

 พื้นที่ใชสอยประมาณ

 745 ตารางเมตร

โรงพยาบาลดง

เจริญ

          9,125,900.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย - 4 

ตค  59

5 -11 ตค 59 21 ตค 59 25-26 ตค 

59

หจก.ณภัทร

กอสราง

 8,198,844.00  927,056.00 ./ ลงนาม

สัญญาแลว

ผูรับจาง

เขา

ดําเนินการ

เทสดิน

และอยู

23 อาคารพักพยาบาล 24

 หอง(12 ครอบครัว) 

เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น

 พื้นที่ใชสอยประมาณ

 745 ตารางเมตร

โรงพยาบาลบึงนา

ราง

          9,125,900.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย - 4 

ตค  59

5 -11 ตค 59 21 ตค 59 25-26 ตค 

59

บริษัท สห

ธนพรรษ 

จํากัด

 7,940,000.00  1,185,900.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

ผูรับจาง

เขาทํางาน

วันที่ 15 

ธค.59 

สงผลเทส

ดินแลว

ผรับจางจะ
24 อาคารสงเสริมสุขภาพ

และอเนกประสงค 

เปนอาคาร คสล.2 ชั้น

 พื้นที่ใชสอยประมาณ

 678 ตารางเมตร

โรงพยาบาลทับ

คลอ

         11,683,800.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย - 4 

ตค  59

5 -11 ตค 59 21 ตค 59 25-26 ตค 

59

หจก.มงคล

ชัยการโยธา

 9,490,000.00  2,193,800.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 ผูรับจาง

เขา

ดําเนินการ

เทสดินปก

ผังอาคาร

แลวและ





แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
25 อาคารอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน เปนอาคาร 

คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช

สอย ประมาณ 480 

ตารางเมตร

โรงพยาบาลว

ชิรบารมี

          8,579,600.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 กย - 4 

ตค  59

5 -11 ตค 59 20 ตค 59 25-26 ตค 

59

หจก.ชัช

อรุณ คอน

สตรั่คชั่น

 7,125,000.00  1,454,600.00 ./ ลงนาม

สัญญาแลว

 ผูรับจาง

เขา

ดําเนินการ

เทสดิน

และสงผล
26 อาคารที่ทําการ

สาธารณสุขอําเภอ 

เปนอาคาร คสล.2 ชั้น

 พื้นที่ใชสอยประมาณ

 285 ตารางเมตร

สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ

บึงนาราง

          3,486,500.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

19 กย 59 20 -28 กย 

59

29 กย- 5ตค 

59

11 ตค 59 12-13 ตค 

59

หจก.แชมป

กลอมจิตต 

กอสราง

 2,740,000.00  746,500.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว 

เริ่มตน

กอสราง

แลวเสร็จ

ในงวดที่ 1

และจะสง

มอบงานตน

เดือน มค.

60

   115,625,000.00 0 #DIV/0!   62,003,028.00    9,541,172.00

งบ

กร

ะตุ

นเศ

รษ

ฐกิ

จ

รวม



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟา

พรอมระบบ

ประมวลผลจัดเก็บภาพ

 dicom sหรือสงเขา

ระบบ Pacs

โรงพยาบาลสาม

งาม

 150,000.00 ตกลงราคา  13 ตค 59 20 ตค 59  28 ตค 59 ./  150,000.00 ลงนาม

สัญญาแลว

 นัดสง

มอบและ

ตรวจรับ

วันที่ 23 

ธค.59 อยู

ระหวาง

รายงานผล

2 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาลสาม

งาม

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 13 ตค 59 13-20 ตค 

59

21-31 ตค 59 4 พย 59 7-9 พย 59 ./  1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบ

3 เครื่องกระตุกหัวใจชนิด

 อัตโนมัติ  (AED)

โรงพยาบาลสาม

งาม

 130,000.00 ตกลงราคา  13 ตค 59 20 ตค 59  28 ตค 59 ./  130,000.00 ลงนามใน

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบและ

ตรวจรับ

แลว วันที่ 

22ธค.59 

ระหวาง

รายงานผล



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559

4 เครื่องตรวจอวัยวะ

ภายในดวยคลื่นเสียง

ความถี่สูง ชนิดสี 2 

หัวตรวจ

โรงพยาบาลสาม

งาม

 920,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 13 ตค 59 13-20 ตค 

59

21-31 ตค 59 4 พย 59 7-9 พย 59 ./  916,600.00  3,400.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 สงมอบ

และตรวจ

รับแลว 

วันที่ 19 

ธค.59 อยู

ระหวาง

เสนอแฟม

รายงานผล

5 เครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบสอดแขน

ชนิดอัตมัติ

โรงพยาบาลสามงา  70,000.00 ตกลงราคา  13 ตค 59 20 ตค 59  28 ตค 59 ./         70,000.00 ลงนาม

สัญญาแลว

สงมอบ

และตรวจ

รับแลว 

วันที่ 19 

ธค.59 อยู

ระหวาง

เสนอแฟม

รายงานผล



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559

6 รถบรรทุก  (ดีเซล) 

ขนาด  1ตัน ประ

มาตรกระบอกสูบ ไม

ต่ํากวา 2400 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 100 

กิโลวัตต ขับเคลื่อน  2

 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ

โรงพยาบสามงาม  787,000.00 สอบราคา 10 ตค 59 12-25 ตค 

59

26 ตค 59 27-28 

ตค59

./        637,000.00       150,000.00 ลงนาม

สัญญาแลว

สงมอบ

และตรวจ

รับแลว 

วันที่ 9 ธค.

59 สง

เบิกจาย

แลว วันที่ 

26 ธค.59

7 รถพยาบาล(รถตู) 

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี

โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราข

ตะพานหิน

 2,000,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 13 ตค 59 13-20 ตค 

59

21-31 ตค 59 4 พย 59 7-9 พย 59 ./  1,999,000.00  1,000.00 ./ ลงนาม

สัญญาแลว

 รอนัดสง

มอบ



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559

8 เครื่องจี้หามเลือดและ

ตัดเนื้อเยื่อดวย

คลื่นวิทยุความถี่สูง

โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราข

ตะพานหิน

 1,600,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 13 ตค 59 13-20 ตค 

59

21-31 ตค 59 4 พย 59 

ไมมีผุเสนอ

ราคา 

ยกเลิก 

จัดหาใหม

เสนอราคา

ครั้งที่ 2 

ไมมีผูยื่น 

จัดหาใหม

โดยวิธีสอบ

ราคา อยู

ระหวางยื่น

ซองเสนอ

ราคา วันที่

 15-26 

ธค.59 เปด

ซองวันที่ 

27 ธค.59

9 เครื่องชวยหายใจชนิด

ควบคุมปริมาตรและ

ความดันพรอมเครื่อง

อัดอากาศ

โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราข

ตะพานหิน

 850,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

 13 ตค 59 13-20 ตค 

59

21-31 ตค 59 4 พย 59 7-9 พย 59 ./        849,500.00             500.00 ./ ลงนามใน

สัญญาแลว

 นัดสง

มอบและ

ตรวจรับ

วันที่ 22 

ธค.59 

ระหวาง

รายงานผล



แบบรายงานความกาวหนาการ จัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 27 ธค  2559
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