แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

3

4

5

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

-

-

ไม่มีการดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

-

-

-

-

-

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

3

4

5

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

-

-

ไม่มีการดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

-

-

-

-

-

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

3

4

5

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

-

-

ไม่มีการดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

-

-

-

-

-

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

2

3

4

5

จัดจ้างพัสดุ
มกราคม 256๓

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
2,140.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

(มหาชน)

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ราคาต่า
๔๒/256๒
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

2

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓
จัดซื้อพัสดุ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
2,140.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

2,424.00

2,424.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์ ๑๗๐

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ราคาต่า
๔๒/256๒

(มหาชน)

ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์

ลว. ๑ ตุลาคม 256๒
ราคาต่า

หมู่ ๕ ตาบลเวียง อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา

กุมภาพันธ์ 256๓
3

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

4

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

5

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

510.00

510.00 เฉพาะเจาะจง

๖

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

485.00

485.00 เฉพาะเจาะจง

๗

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

327.00

327.00 เฉพาะเจาะจง

เทิดชัยแอร์บ้าน
๑๖๐/๗ หมู่ ๑๐ ตาบลสบบง
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นายทวี เงินคา
เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๑ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
ที.เค. อาร์ต
๒๔ หมู่ ๑๐ ตาบลหย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
๑๑๔ หมู่ ๘ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
๑๑๔ หมู่ ๘ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

๗/256๓
ลว. ๑๙ ธันวาคม 256๒

เทิดชัยแอร์บ้าน

ราคาต่า

๒/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

นายทวี เงินคา

ราคาต่า

๑/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

ที.เค. อาร์ต

ราคาต่า

๓/256๓
ลว. ๑๙ พฤศจิกายน 256๒

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ราคาต่า

๓/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ราคาต่า

๕/256๓
ลว. ๑ พฤศจิกายน 256๒

๘

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

498.00

498.00 เฉพาะเจาะจง

๙

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

500.00

๑๐

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

500.00

๑๑

จัดจ้างพัสดุ
กุมภาพันธ์ 256๓

500.00

๑๒

จัดซื้อพัสดุ
ตุลาคม 256๒

1,000.00

๑๓

จัดซื้อพัสดุ
พฤศจิกายน 256๒

2,000.00

2,000.00 รายงานขอซื้อ

๑๔

จัดซื้อพัสดุ
ธันวาคม 256๒

1,500.00

๑๕

จัดซื้อพัสดุ
มกราคม 256๓

๑๖

จัดจ้างพัสดุ
ตุลาคม 256๒

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
๑๑๔ หมู่ ๘ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
500.00 เฉพาะเจาะจง
นายทวี เงินคา
เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๑ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
500.00 เฉพาะเจาะจง
นายทวี เงินคา
เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๑ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
500.00 เฉพาะเจาะจง
นายทวี เงินคา
เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๑ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
1,000.00 รายงานขอซื้อ
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ราคาต่า

๖/256๓
ลว. ๒ ธันวาคม 256๒

นายทวี เงินคา

ราคาต่า

๑/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

นายทวี เงินคา

ราคาต่า

๑/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

นายทวี เงินคา

ราคาต่า

๑/256๓
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

ราคาตามท้องตลาด ที่ พย ๐๓๓๒/๕๒๑
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

ราคาตามท้องตลาด ที่ พย ๐๓๓๒/๕๗๐
ลว. ๑ พฤศจิกายน 256๒

1,500.00 รายงานขอซื้อ

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

ราคาตามท้องตลาด ที่ พย ๐๓๓๒/๖๒๔
ลว. ๒ ธันวาคม 256๒

3,000.00

3,000.00 รายงานขอซื้อ

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

ราคาตามท้องตลาด ที่ พย ๐๓๓๒/๖๖๖
ลว. ๒๗ ธันวาคม 256๒

3,960.00

3,960.00 รายงานขอจ้าง

นางสาวเกศกนก ใจหนัก
เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๖ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

นางสาวเกศกนก ใจหนัก

เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา

ราคาต่า

ที่ พย ๐๓๓๒/๕๑๗
ลว. ๒๖ กันยายน 256๒

๑๗

๑๘

๑๙

จัดจ้างพัสดุ
พฤศจิกายน 256๒

3,720.00

จัดจ้างพัสดุ
ธันวาคม 256๒

3,600.00

จัดจ้างพัสดุ
มกราคม 256๒

4,080.00

3,720.00 รายงานขอจ้าง

3,600.00 รายงานขอจ้าง

4,080.00 รายงานขอจ้าง

นางสาวเกศกนก ใจหนัก
เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๖ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

นางสาวเกศกนก ใจหนัก

นางสาวเกศกนก ใจหนัก
เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๖ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

นางสาวเกศกนก ใจหนัก

นางสาวเกศกนก ใจหนัก
เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๖ ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

นางสาวเกศกนก ใจหนัก

ราคาต่า

ที่ พย ๐๓๓๒/๖๖๓
ลว. ๒๗ ตุลาคม 256๒

ราคาต่า

ที่ พย ๐๓๓๒/๖๑๖
ลว. ๒๙ พฤศจิกายน 256๒

ราคาต่า

ที่ พย ๐๓๓๒/๖๖๓
ลว. ๒๗ ธันวาคม 256๒

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
1

2

จัดจ้างพัสดุ
มีนาคม 256๓
จัดซื้อพัสดุ
มีนาคม 256๓

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
2,140.00

10,813.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ราคากลาง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
10,813.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์ ๑๗๐

หมู่ ๕ ตาบลเวียง อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา

ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่า
๔๒/256๒
ลว. ๑ ตุลาคม 256๒
ราคาต่า

9/256๓
ลว. 27 มกราคม 2563

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

1
จัดจ้างเหมาทาอาหาร

3,480.00

3,480.00

2
จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง

2,300.00

2,300.00

3
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์

4,950.00

4,950.00

874.00

874.00

4
จัดจ้างถ่ายเอกสาร

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
รายงานขอจ้าง
148 ม.4 ต.หย่วน
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
รายงานขอซื้อ
180 ม.11 ต.สบบง
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
อ.ภูซาง จ.พะเยา
อาคมคอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
432 ม.8 ต.หย่วน
อาคมคอมพิวเตอร์
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
เฉพาะเจาะจง
114 ม.8 ต.หย่วน
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาต่่า

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ พย0332/175
31-มี.ค.-64
ที่ พย0332/92

ราคาตามท้องตลาด

1 มี.ค. 64
ที่ พย0332/185

ราคาต่่า

1 เม.ย. 64

ราคาต่่า

8/2564
ลว 4 ม.ค.64

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

1
จัดจ้างเหมาทาอาหาร

3,840.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
3,840.00 รายงานขอจ้าง

148 ม.4 ต.หย่วน

นางสายพิน วงศ์ใหญ่

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่่า

อ.เชียงค่า จ.พะเยา
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

2
จัดซือ้ น้่ามันเชื้อเพลิง

3,000.00

3,000.00 รายงานขอซือ้

3
จัดจ้างถ่ายเอกสาร

351.00

351.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ที่ พย0332/255
3-พ.ค.-64
ที่ พย0332/184

180 ม.11 ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

114 ม.8 ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ราคาตามท้องตลาด

1 เม.ย. 64
8/2564

ราคาต่่า

ลว 4 ม.ค.64

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

3

4

5

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

-

-

ไม่มีการดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

-

-

-

-

-

