
แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ไมมีการจัดหาพัสดุ

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

แบบสขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   ตุลาคม  ๒๕๖๓ 



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

แบบสขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 ๔,๙๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๔,๙๔๐  1/2564 ลว.30 พ.ย.63

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

วันที่   ธันวาคม  ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน



แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 ๔,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๔,๖๐๐  2/2564 ลว.15 ธ.ค.2563

๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๘,๗๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด ๑๘,๗๙๐  64017095381  ลว.18 ม.ค.64

๓ ซอมบํารุงยานพาหะนะ 3,234.18 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตา นครพิงค ชม 3,234.18   4/2564  .

๔ จัดจางเชาอินเตอรเน็ต 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ 631.30  5/2564

๕ จัดจางติตั้งระบบประปา 3,600 เฉพาะเจาะจง  การประปาสวนภูมิภาค 3,600  6/2564

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่   มกราคม  ๒๕๖4



แบบสขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.64 ๗,๘๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๘๖๐  64027257866/64 ลว.26 ก.พ.64

๒ จัดจางเชาอินเตอรเน็ต 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ ๖๓๑

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

  

 

  

 

แบบสขร.1

วันที่   กุมภาพันธ ๒๕๖4

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ก.พ.64 ๙,๒๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๙,๒๗๐ 64037104672/64 ลว.30 ม.ค.64

๒ จัดจางเชาอินเตอรเน็ต ม.ค.2564 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ ๖๓๑

 

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ เมษายน ๒๕๖4

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ มีนาคม ๒๕๖4

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน



ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง มี.ค.64 ๙,๒๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๗,๑๓๐ 6400514066549/64 ลว.25 ก.พ.64

๒ จัดจางเชาอินเตอรเน็ต ก.พ.2564 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ ๖๓๑ ใบสั่งเชาเลข 11/2564 ลว.29 ม.ค.2564

 

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย.64 ๙,๒๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๕,๓๐๐ 640514104555/64 ลว.30 เม.ย.64

๒ จัดจางเชาอินเตอรเน็ต 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ ๖๓๑ ใบสั่งเชาเลข 18/2564 ลว.29 ม.ค.2564

๓ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 14,345 เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด (มหาช 14,345 640514096215ลว06 พ.ค.2564

4 จัดซื้อวัสดุงานบาน 3,475 เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิรนจํากัด (มหาช 3,475 67057084675/ลว.06พ.ค.2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔



 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค..63 ๕,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๕,๗๐๐ 64067121849/ลว.31052564

 

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖4



             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง มิ.ย..63 ๗,๖๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๕,๗๐๐ 64067121849/ลว.31052564

๒ จัดจางทําทําเนียบผูบรืหาร 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ๑,๑๐๐

 

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

วันที่ กรกฏาคม ๒๕๖4

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

สํานักงานสธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือเลือกโดยสรุปหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑ จัดซั้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ก.ค.63 ๖,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.นามันปาซางกรุปปาซาง ๕,๗๐๐ 64067121849/ลว.31052564

 

 

 

        (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)  (นายศรีพรหม  กาสกูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอปาซาง

             ผูรายงาน      หัวหนาหนวยงาน

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖4







 




	Sheet2

