หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
(บำท)
สื่อประชาสัมพันธ์
ราคา 4,950 บาท

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง

๔,๙๕๐

เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ราคา 2,200 บาท
“เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู
ยี่ห้อ DISEN KOหมายเลข
ทะเบียนเลขที่ ๔๑๒๐-๐๐๔๐๐๐๖/๔ติดตั้งอยู่ห้องประชุม
ชั้น ๒ อาคารสานักงาน”

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
ราคา 4,950 บาท

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
ราคา 4,950 บาท

ที่อยู่ ๑๑๔ หมู่ ๘ ต.หย่วน
อ.เชียงคา จ.พะเยา
โทรศัพท์
๐๕๔๔๕๔๒๑๓
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
๓๕๖๐๓๐๐๐๓๒๓๘๒

“กิจกรรมการดาเนินงานบริหาร
จัดการด้านบริการของสถาน
บริการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา”
2

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

2,200

เฉพาะเจาะจง

เทิดชัยแอร์บ้าน
ราคา 2,200 บาท
ที่อยู่ 160/ 7 ม.10
ต.สบบง อ.ภูซาง
จ.พะเยา
โทรศัพท์
086- 1930523
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
๓๕๗๐๒๐๐๐๐๖๕๖๘

เทิดชัยแอร์บ้าน
ราคา 2,200 บาท

เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการ
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการ
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่
64/ 2561
ลงวันที่
2 ตุลาคม
2561

เลขที่
65/ 2561
ลงวันที่
12 ตุลาคม
2561

หน้า 2

ส.ข.ร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง

3

ตัดหญ้ารอบๆอาคารสานักงาน
และอาคารห้องประชุม
ราคา 3,000 บาท
“เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาม
ภารกิจประจาวัน งานกิจกรรม ๕
ส ของสานักงานและการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ให้สะอาด สวยงาม
เรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง”

3,000

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายทวี เงินคา
ราคา 3,000 บาท
ที่อยู่ 4๔ หมู่ 11
ต.หย่วน
อ.เชียงคา จ.พะเยา
โทรศัพท์ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
3560300074166

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
นายทวี เงินคา
ราคา 3,000 บาท

เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการ
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่
49/ 2561
ลงวันที่
3 ตุลาคม
2561

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

หน้า 1

ส.ข.ร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

ลำดับ
ที่
1

2

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

10,242

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์

ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์

ราคา 10,242 บาท
“กิจกรรมการดาเนินงานบริหาร

ราคา 10,242 บาท
ที่อยู่ ๑๗๐ หมู่ ๕

ราคา 10,242 บาท

จัดการด้านการบริหารทั่วไปใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา และการติดต่อราชการ
ประสานงานหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด”

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
(บำท)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
24,000
ราคา 24,000 บาท
“เพื่อการบริหารจัดการงาน
บริหารทั่วไป ซึง่ ได้รบั อนุมัติเงิน
จากแผนงาน/โครงการ จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ให้ดาเนินการตามโครงการ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา”

ต.เวียง อ.เชียงคา
จ.พะเยา
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๕๑๐๐๖

เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการ
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

เลขที่
21/ 2562
ลงวันที่
22 มีนาคม
2562

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการ
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

เลขที่
20/ 2562
ลงวันที่
22 มีนาคม
2562

๓๕๖๐๓๐๐๐๑๐๒๗

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอธาม ไอที
ที่อยู่ ๑๓/๔ หมู่ ๓
ต.เวียง อ.เชียงคา
จ.พะเยา

โทรศัพท์
081- 0267134
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
๓๕๖๐๓๐๐๓๔๕๑๘๖
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเชียงคา
บัญชีเลขที่
๕๓๔๑๐๘๑๒๑๘

ร้านเอธาม ไอที
ราคา 24,000 บาท

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

หน้า 1

ส.ข.ร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ
ที่

-

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

-

-

-

-

-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

-

