
                                                                                                                                                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
                                                                                                                                                                                     (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                              วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ รายช่ือผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ จัดจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าจา้งเหมาเช็คเคร่ืองนึ่ง คร้ังที่ 1 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง ไออีเซอร์วิส ไออีเซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 27/2563

8,000.00                     8 กุมภาพันธ์ 2563

2 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองก าเนินไฟฟ้า ป ี63 35,000.00       35,000.00      เฉพาะเจาะจง เพาเวอร์ฯ เพาเวอร์ฯ ตามเกณฑ์ราคา 45/2563
35,000.00                   8 กุมภาพันธ์ 2563

3 ค่าซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ยานพาหนะ 54,080.00       54,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์ ร้านชัยวัฒน์ ตามเกณฑ์ราคา 58/2563
54,080.00                   8 กุมภาพันธ์ 2563

4 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,990.00       11,990.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีคอมเซอร์วิส ร้านเจทีคอมเซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 176/2563
11,990.00                   21 มกราคม 2563

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,700.00       23,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีคอมเซอร์วิส ร้านเจทีคอมเซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 92/2563
23,700.00                   8 มกราคม 2563

6 ค่าวัสดุก่อสร้าง 8,550.00          8,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพีซัพพลาย ร้านเอ็มพีซัพพลาย ตามเกณฑ์ราคา 82/2563
8,550.00                     8 มกราคม 2563

7 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,850.00          5,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 149/2563
5,850.00                     21 มกราคม 2563

8 ค่าวัวดุส านักงาน 6,194.00          6,194.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 81/2563
6,194.00                     8 มกราคม 2563

9 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 7,130.00          7,130.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 77/2563



                                                                                                                                                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
                                                                                                                                                                                     (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                                              วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ รายช่ือผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ จัดจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7,130.00                     8 มกราคม 2563

10 ค่าวัสดุส านักงาน 3,500.00          3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ จ ากัด บริษัทริโก้ จ ากัด ตามเกณฑ์ราคา 155/2563
3,500.00                     13 มกราคม 2563

11 ค่าวัสดุบริโภค 7,200.00          7,200.00        เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทาน ตามเกณฑ์ราคา 145/2563
7,200.00                     21 มกราคม 2563

12 ค่าจา้งเหมาท าตรายาง 1,960.00          1,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านท าปา้ยสมภพ ร้านท าปา้ยสมภพ ตามเกณฑ์ราคา 167/2563
1,960.00                     15 มกราคม 2563

13 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,349.50          2,349.50        เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ นาน้อย ร้านภูมิใจ นาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 161/2563
2,349.50                     13 มกราคม 2563

14 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 2,496.00          2,496.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ร้านรวมมิตรสรรสินค้า ตามเกณฑ์ราคา 217/2563
2,496.00                     15 มกราคม 2563

15 ค่าวัวดุบริโภค 2,770.00          2,770.00        เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 206/2563
2,770.00                     15 มกราคม 2563

16 ค่าวัดสดุบริโภค 1,650.00          1,650.00        เฉพาะเจาะจง นายณัซพงศ์  สนิทยา นายณัซพงศ์  สนิทยา ตามเกณฑ์ราคา 200/2563
1,650.00                     15 มกราคม 2563

17 ค่าตรวจบ ารุงรักษาหอ้งแยกโรค 4,280.00          4,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มอี ล้านนาเซอร์วิส บริษัทเอ็มอี ล้านนาเซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 284/2563
4,280.00                     27 มกราคม 2563
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                                                              วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ รายช่ือผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ จัดจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าวัสดุบริโภค ม.ค.63 1,785.00          1,785.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบวับานไอซ์ ร้านบวับานไอซ์ ตามเกณฑ์ราคา 1082/2563
1,785.00                     31 มกราคม 2563

19 ค่าวัสดุบริโภค 3,724.00          3,724.00        เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 272/2563
3,724.00                     27 มกราคม 2563

20 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00          1,650.00        เฉพาะเจาะจง นายณัซพงศ์  สนิทยา นายณัซพงศ์  สนิทยา ตามเกณฑ์ราคา 278/2563
1,650.00                     27 มกราคาม 2563

21 จา่ยค่าจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ไชยค าดี ร้านแอร์ไชยค าดี ตามเกณฑ์ราคา 402/2563
4,000.00                     31 มกราคม 2563

22 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,747.00          1,747.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ นาน้อย ร้านภูมิใจ นาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 390/2563
1,747.00                     31 มกราคม 2563

23 ค่าวัสดุไฟฟ้า 2,088.00          2,088.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ นาน้อย ร้านภูมิใจ นาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 384/2563
2,088.00                     13 มกราคม 2563

24 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ นาน้อย ร้านภูมิใจ นาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 396/2563
3,200.00                     31 มกราคม 2563

25 จา่ยค่าอาหารผู้ปว่ย ม.ค.63 18,675.00       18,675.00      เฉพาะเจาะจง นายจวน มาอ้าย นายจวน มาอ้าย ตามเกณฑ์ราคา 233/2563
18,675.00                   1 มกราคม 2563
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจัดซ้ือ รายช่ือผุ้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ จัดจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 จา่ยค่าอาหารผู้ปว่ย ม.ค.63 24,130.00       24,130.00      เฉพาะเจาะจง นางธนัชพร สีต๊ะสาร นางธนัชพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 261/2563
24,130.00                   1 มกราคม 2563

รวม 247,698.50     247,698.50    
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ที่ จัดจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง












