
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมภิาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค ำ สังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา 
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาค  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
วัน/เดือน/ปี์:     ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
หัวข  อ :                        รายงานการจัดซื้อ จัดจ าง 
 
รายละเอียดข อม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเอกสารที่เก่ียวข อง 

์์Link ภายนอก :  ...................................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ  :       ...................................................................................................................................................................... 
 

 
                    ผู รับผิดชอบการให ข อม ูล                                                                ผู อน ุม ัติรับรอง 

                 
 

                                   
                (นายประหยัด  สองสีใส)                                           (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 

          วันที ่    ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔                                       วันที่      ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

ผู ร ับผ ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
      
 
 

    (นายประหยัด  สองสีใส) 
                                    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                      วันที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
เจ้าหนา้ที่การเงิน

          6,020.00
 1-31 

มกราคม 
2565

194/2564 วันที่ 28 กนัยายน 
2564

2
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
พนกังานบริการ

          9,700.00
 1-31 

มกราคม 
2566

180/2564 วันที่ 20 กนัยายน 
2565

3 ค่าไฟฟา้ 1,503.93          
4 ค่าน  าประปา 264.29             
5 ค่าโทรศัพท์ 233.89             

17,722.11        

(นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

(นายประหยัด  สองสีใส)
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
เจ้าหนา้ที่การเงิน

          8,600.00
 1-31 ตุลาคม

 2564 194/2564 วันที่ 28 กนัยายน 
2564

8,600.00          

(นายประหยัด  สองสีใส) (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่)
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2564
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  31   เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
เจ้าหนา้ที่การเงิน

          8,600.00
 1-30 

พฤศจิกายน 
2564

194/2564 วันที่ 28 กนัยายน 
2564

8,600.00          

(นายประหยัด  สองสีใส) (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่)
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  30   เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
เจ้าหนา้ที่การเงิน

          8,600.00
 1-31 
ธันวาคม 
2564

194/2564 วันที่ 28 กนัยายน 
2564

2
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
พนกังานบริการ

          9,700.00
 1-31 
ธันวาคม 
2565

180/2564 วันที่ 20 กนัยายน 
2565

3 ค่าไฟฟา้ 6,543.81          
4 ค่าน  าประปา 1,536.52          
5 ค่าโทรศัพท์ 724.29             

27,104.62        

(นายประหยัด  สองสีใส) (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่)
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2564
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
เจ้าหนา้ที่การเงิน

          8,200.00
 1-30 

กนัยายน 
2564

194/2564 วันที่ 28 กนัยายน 
2564

8,200.00          

(นายประหยัด  สองสีใส) (นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่)
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน 2564
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  30   เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ไมม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในไตรมาสนี้

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่ ๑  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 256๔ ถึงวันที่  ๓๐  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

- ไมม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนี้

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่ 3๐   เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 256๓

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

- ไมม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนี้

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๐   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

๑ เช่าใช้บริการอนิเตอร์เนต็ 17,334.00        280 วัน เฉพาะเจาะจงบริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน)บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน)เกณฑ์ราคา 04/2564
ปงีบประมาณ 2563 เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ลว 01 มกราคม 2564
(ม.ค.64 - ก.ย.64)  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒ จา้งเหมาซอ่มบ ารุงยานพาหนะ7,739.31          15 วัน เฉพาะเจาะจง มติซพัูนลา้น พะเยามติซพัูนลา้น พะเยา เกณฑ์ราคา 05/2564
รถยนตร์าชการ หมายเลข  เลขที่ ๖๒๕/๕ ถนนพหลโยธิน ลว. 5 มกราคม 2564
ทะเบยีน กฉ 7583 พะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาซอ่มบ ารงุ 6,601.90          15 วัน เฉพาะเจาะจง มติซพัูนลา้น พะเยามติซพัูนลา้น พะเยา เกณฑ์ราคา 06๗256๓
ยานพาหนะ  เลขที่ ๖๒๕/๕ ถนนพหลโยธิน ลว. 3 กมุภาพนัธ์ 2563
รถยนตร์าชการ หมายเลข ต าบลเวียง อ าเภอเมอืงพะเยา 
ทะเบยีน กฉ 7583 พะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  2๖   เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

- ไมม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนี้

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๐   เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ เหตุผลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มิถุนายน
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  3๑   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ ชื่อโครงการ วิธีซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 เช่าอนิเตอร์เนต็ ปงีบประมาณ 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคม บริษทั โทรคมนาคม เกณฑ์ราคา
๒๕๖๔ (ม.ค.64-ก.ย. 64) แหง่ชาติ จ ากดั(มหาชน) แหง่ชาติ จ ากดั(มหาชน)

๒ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๗,๗๓๙.๓๑ ๗,๗๓๙.๓๑ เฉพาะเจาะจง  มติซูพนัล้าน พะเยา มติซูพนัล้าน พะเยา เกณฑ์ราคา
หมายเลขทะเบยีน
กฉ 7583 พะเยา

๓ ขออนุมติัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,000.00          3,000.00      ตกลงราคา หจก. พาณิชย์เจริญ/๓๐๐๐ หจก. พาณิชย์เจริญ/๓๐๐๐ เกณฑ์ราคา
จ านวน ๙ รายการ

๔ ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,000.00          4,000.00      ตกลงราคา หจก. พาณิชย์เจริญ/๔๐๐๐ หจก. พาณิชย์เจริญ/๔๐๐๐ เกณฑ์ราคา
จ านวน ๒ รายการ

๕ อปุกรณ์และวสัดุส้ินเปลืองส านักงาน 3,000.00          3,000.00      ตกลงราคา หจก. พาณิชย์เจริญ/๓๐๐๐ หจก. พาณิชย์เจริญ/๓๐๐๐ เกณฑ์ราคา
จ านวน ๑๕ รายการ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งไตรมาสที่ ๒
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  ๑   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 256๔  ถึงวันที่  ๓๐  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 256๔

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

 ๐๔/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

๐๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๔

๐๓/๒๕๖๔
ลว.๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔

๐๕/๒๕๖๔
ลว. ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๔

 ๐๗/๒๕๖๓
ลว. ๖ มนีาคม ๒๕๖๓

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งไตรมาสที่ ๒
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  ๑   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 256๔  ถึงวันที่  ๓๐  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 256๔



วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก
หรือจดัจา้ง (บาท) ในการซ้ือ-จา้ง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการหมายเลข 5,615.00          5,615.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างกานต์ อู่ช่างกานต์ เกณฑ์ราคา
ทะเบยีน กง ๔๔๒๑ พะเยา

๒ จ้างเหมาซ่อมและเติมน  ายา 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง นายเตชิน   บวัแดง นายเตชิน   บวัแดง เกณฑ์ราคา
เคร่ืองปรับอากาศ

*** หมายเหตุ : ตัดข้อมลู ณ วันที่ ๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๔

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งไตรมาสที่ ๓
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  ๑   เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 256๔  ถึงวันที่  ๑๐  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

๑๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๑๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม๒๕๖๔

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งไตรมาสที่ ๓
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเชยีงค า

วันที่  ๑   เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 256๔  ถึงวันที่  ๑๐  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔
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