
แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ไมมีการจัดหาพัสดุ

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

แบบสขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ต.ค.๖๒ ๗,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๙๔๐ 621114101005/30 ก.ย.2562

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

แบบสขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.62 ๘,๒๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๘,๒๗๐ 621214105859 /๓๑ ต.ค.๒๕๖๒

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   ธันวาคม  ๒๕๖2



แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.62 ๗,๔๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๔๗๐ 630114128194/๒9 พ.ย.2562

๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๒๔,๐๐๐ 630114136141/9 ม.ค.2563

๓ จัดจางเหมาทําความสะอาด ต.ค.62 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000

๔ จัดจางเหมาทําความสะอาด พ.ย.62 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000

๕ จัดจางเหมาทําความสะอาด ธ.ค.62 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000  

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   มกราคม  ๒๕๖3

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน



แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.63 ๑๐,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๑๐,๑๐๐ 630214105625/27 ธ.ค.2562

๒ วัสดุงานบาน ๖,๓๗๒ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๖,๓๗๒ 630214117897 /11 ก.พ.2563

๓ จัดจางเหมาทําความสะอาด ม.ค.63 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

 

 

 

 

แบบสขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   กุมภาพันธ ๒๕๖๓



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ก.พ.63 ๘,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๘,๗๐๐ 630314441085/31 ม.ค.2563

๒ ซอมบํารุงยานพาหะนะ ๑๒,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๑๒,๓๐๐ 630314418977/ 3 มี.ค.2563

๓ จัดจางเหมาทําความสะอาด ก.พ.63 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000  

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

 

แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง มี.ค.63 ๗,๕๓๓ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๕๓๓ 630414090276/28 ก.พ.2563

๒ ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ๕,๒๔๓ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๕,๒๔๓ 630414108639/ 2 มี.ค.2563

๓ จัดจางเหมาทําความสะอาด มี.ค..63 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000  

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,950 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเลกซ จํากัด 2,950  2 เม.ย.63

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ เมษายน ๒๕๖๓



5 ซอมบํารุงยานพาหะนะ 3985.22 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตา นครพิงค ชม 3985.22  

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย.63 ๗,๐๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๐๖๐ 630514059987/31 มี.ค.2563

๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๑,๘๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๑,๘๘๐  

๓ จัดจางเหมาทําความสะอาด เม.ย.63 3,000 เฉพาะเจาะจง ฐิติรัตน กิติวรรณ 3,000  

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)      (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน



             ผูรายงาน          ผูตรวจสอบ      หัวหนาหนวยงาน

 







 




	Sheet2

