
                                                                                                                                                                                                 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม 2563
                                                                                                                                                                                     (ชือ่หน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย

                                    วันที่  20  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
1 จ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  กมจ.73 นา่น 120.00             120.00           เฉพาะเจาะจง ทรัพย์เซอร์วิส ทรัพย์เซอร์วิส ตามเกณฑ์ราคา 1151/2563

120.00                    11 ตุลาคม 2562

2 จ่ายค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 120.00             120.00           เฉพาะเจาะจง นายศรี  แกว้หล้า นายศรี  แกว้หล้า ตามเกณฑ์ราคา 1016/2563
120.00                    23 ธันวาคม 2562

3 จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 500.00             500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการช่าง ร้าน ต.เจริญการช่าง ตามเกณฑ์ราคา 858/2563
500.00                    11 ตุลาคม 2562

4 ค่าวัสดุส านกังาน 65.00               65.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแมงปอ นานอ้ย ร้านแมงปอ นานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 938/2563
65.00                      16 ธันวาคม 2562

5 ค่าวัสดุบริโภค 32,500.00        32,500.00      เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 804/2563
32,500.00               28 ธันวาคม 2562 

6 ค่าวัสดุบริโภค 4,220.00          4,220.00        เฉพาะเจาะจง หา้งนราพาณิชย์ หา้งนราพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 1064/2563
4,220.00                 27 ธันวาคม 2562

7 ค่าวัสดุบริโภค 1,650.00          1,650.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  นายณัฐพงศ์  ตามเกณฑ์ราคา 1030/2563
1,650.00                 23 ธันวาคม 2562

8 ค่าวัสดุบริโภค 2,190.00          2,190.00        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมบวับานไอซ์ น  าด่ืมบวับานไอซ์ ตามเกณฑ์ราคา 781/2562
2,190.00                 27 ธันวาคม 2562
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                                    วันที่  20  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
9 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 2,670.00          2,670.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพาณิชย์ ร้านวัฒนาพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 986/2562

2,670.00                 23 ธันวาคม 2562

10 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 1,200.00          1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพาณิชย์ ร้านวัฒนาพาณิชย์ ตามเกณฑ์ราคา 1004/2563
1,200.00                 23 ธันวาคม 2562

11 ค่าวัสดุประปา 1,478.00          1,478.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจนานอ้ย ร้านภมูใิจนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 67/2563
1,478.00                 6 มกราคม 2563

12 ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูใิจนานอ้ย ร้านภมูใิจนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 976/2563
3,200.00                 23 ธันวาคม 2562

13 ค่าวัสดุไฟฟ้า 484.00             484.00           เฉพาะเจาะจง ภมูใิจนานอ้ย ภมูใิจนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 998/2562
484.00                    23 ธันวาคม 2562

14 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 2,642.00          2,642.00        เฉพาะเจาะจง ภมูใิจนานอ้ย ภมูใิจนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 944/2563
2,642.00                 23 ธันวาคม 2562

15 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย ธ.ค.62 15,022.50        15,022.50      เฉพาะเจาะจง นายจวน  มาอา้ย นายจวน  มาอา้ย ตามเกณฑ์ราคา 1036/2563
15,022.50               27 ธันวาคม 2562

16 จ่ายค่าอาหารผู้ปว่ย ธ.ค.62 25,186.00        25,186.00      เฉพาะเจาะจง นางธนชัพร สีต๊ะสาร นางธนชัพร สีต๊ะสาร ตามเกณฑ์ราคา 1042/2563
25,186.00               22 ธันวาคม 2562
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                                    วันที่  20  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือหรือ ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ รายชือ่ผุ้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ จดัจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

17 จ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 30.00               30.00             เฉพาะเจาะจง ทรัพย์เซอร์วิสนานอ้ย ทรัพย์เซอร์วิสนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 1152/2563
30.00                      2 มกราคม 2562

18 จ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 300.00             300.00           เฉพาะเจาะจง เจริญการยางนานอ้ย เจริญการยางนานอ้ย ตามเกณฑ์ราคา 87/2563
300.00                    6 มกราคม 2563

     รวม 93,577.50       








