บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
ที่ นน 0032.301/312
.วันที่.. 9 ธันวาคม 2563
เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 และขออนุมัติ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน.

.
.
.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ตามที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง ได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติงาน
(ITA) จึงรายงานการสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งช้าง
http://www.thungchanghospital.org/thungchang/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป

(นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรม)
นักวิชาการพัสดุ
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
- เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
(นายณัฐนนท์ เนาวกูล)
ทันตแพทย์ชานาญการ
อนุมัติ
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
สานักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำนสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อหน่วยงาน งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง
วัน/เดือน/ปี … 9 ธันวาคม 2563

.
.

หัวข้อ..แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

.

รายละเอียดข้อมูล แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
Link
ภายนอก
หมายเหตุ.

.
.
.
.

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรม)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่. 9 ธันวาคม 2563.

ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
วันที่.. 9 ธันวาคม 2563...

ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายสมเจตร ยศอาลัย)
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่… 3 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563
โรงพยำบำลทุ่งช้ำง
วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 31 ตุลำคม 2563
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี ที่
ปฏิบัติ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

-

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
โรงพยำบำลทุ่งช้ำง
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 30 พฤศจิกำยน 2563

แบบ สขร.1

8,605.00

8,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจงนางจันทร์เทียบ อันนพ

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
สัญญำหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
นางจันทร์เทียบ อันนพ
ใช้เกณฑ์ราคา
1

26-พ.ย.-63 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,040.00

4,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจงคอมเซอร์วิส

คอมเซอร์วิส

3

26-พ.ย.-63 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(ข้าวสาร)

4,320.00

4

26-พ.ย.-63

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี ที่
ปฏิบัติ

1

26-พ.ย.-63

2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสดวันที่23-31
ต.ค.63)

ขออนุมัติจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท)

4,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ

กลุ่มโรงสีข้าว
4,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
พระราชทานท่าวังผา
บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล
4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จากัด

ใช้เกณฑ์ราคา

2

กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผาใช้เกณฑ์ราคา

3

ใช้เกณฑ์ราคา

4

บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จากัด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563

แบบ สขร.1

โรงพยาบาลทุ่งช้าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี
ที่ปฏิบัติ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

8-ธ.ค.-63 ขออนุมัติซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1,050.00

1,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

คอมเซอร์วิส

คอมเซอร์วิส

ใช้เกณฑ์รำคำ

5

1
8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค(อำหำรสด
วันที่ 11-23 พ.ย.63)

13,365.00

13,365.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงจันทร์เทียบ อันนพ

นำงจันทร์เทียบ อันนพ

ใช้เกณฑ์รำคำ

6

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค(อำหำรสด
วันที่ 24-30 พ.ย.63)

7,153.00

7,153.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงจันทร์เทียบ อันนพ

นำงจันทร์เทียบ อันนพ

ใช้เกณฑ์รำคำ

7

8-ธ.ค.-63 ขออนุมัติซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(แก๊ส)

2,800.00

2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.นครน่ำนออกซิเจน

บ.นครน่ำนออกซิเจน

ใช้เกณฑ์รำคำ

8

8-ธ.ค.-63 ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)

3,303.00

3,303.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

น้ำดื่มเอรำวัณ

น้ำดื่มเอรำวัณ

ใช้เกณฑ์รำคำ

9

2
3
4
5
8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำอินเตอร์เน็ต) พ.ย.63

1,819.00

1,819.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต กำจัดบ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต กำจัดใช้เกณฑ์รำคำ

10

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำอินเตอร์เน็ต) ต.ค.63

1,284.00

1,284.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ทีโอที จำกัด(มหำชน)

บ.ทีโอที จำกัด(มหำชน)

ใช้เกณฑ์รำคำ

11

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำไฟฟ้ำ) ต.ค.63

793.30

793.30 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ทีโอที จำกัด(มหำชน)

บ.ทีโอที จำกัด(มหำชน)

ใช้เกณฑ์รำคำ

12

6
7
8

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563

แบบ สขร.1

โรงพยาบาลทุ่งช้าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี
ที่ปฏิบัติ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำกำจัดขยะมูลฝอย) พ.ย.63

2,350.00

2,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เทศบำลเมืองน่ำน

เทศบำลเมืองน่ำน

ใช้เกณฑ์รำคำ

13

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำกำจัดขยะมูลฝอย) ต.ค.63

4,000.00

4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เทศบำลเมืองน่ำน

เทศบำลเมืองน่ำน

ใช้เกณฑ์รำคำ

14

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำค่ำสำธำรณูปโภค
(ค่ำกำจัดขยะมูลฝอย) ต.ค.63

200.00

200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง

เทศบำลตำบลทุ่งช้ำง

ใช้เกณฑ์รำคำ

15

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำ ค่ำไปรษณีย์ พ.ย.
63

2,243.00

2,243.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ไปรษณียท์ ุ่งช้ำง

ไปรษณียท์ ุ่งช้ำง

ใช้เกณฑ์รำคำ

16

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร เดือน
ก.ย.63

2,000.00

2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ.ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด

บ.ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด

ใช้เกณฑ์รำคำ

17

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำ ซ่อม ค.
ยำนพำหนะ กค-4927 น่ำน

9,029.20

9,029.20 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.โตโยต้ำน่ำน

หจก.โตโยต้ำน่ำน

ใช้เกณฑ์รำคำ

18

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องจ่ำย
กลำง

25,000.00

25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เสงี่ยมอลูมิเนียม

เสงี่ยมอลูมิเนียม

ใช้เกณฑ์รำคำ

19

8-ธ.ค.-63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำ ซ่อม ค.
คอมพิวเตอร์

3,400.00

3,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

คอมเซอร์วิส

คอมเซอร์วิส

ใช้เกณฑ์รำคำ

20

9
10
11
12
13
14
15
16

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563

แบบ สขร.1

โรงพยาบาลทุ่งช้าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี
ที่ปฏิบัติ
8-ธ.ค.-63

17

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจ้ำงเหมำซ่อม ค.สำนักงำน
(เครื่องเคลือบบัตร)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง(บำท)
320.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ
คอมเซอร์วิส

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
คอมเซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
ใช้เกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
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