แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง

(2)
(3)
1 ค่ำบำรุ งรักษำรถยนต์รำชกำร
(แอร์ )ทะเบียน กฉ499เพชรบูรณ์

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
(ชื่ อหน่ วยงาน).......สสอ.บึงสามพัน.......
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (1)
วงเงินที่จดั ซื้ อ รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
หรื อจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
(10)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง
ใบสั่งจ้ำง 2/2565
ร้ำนเป็ นหนึ่งชัยออโต้แอร์
ร้ำนเป็ นหนึ่งชัยออโต้แอร์ ไม่เกินรำคำกลำง
ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2564
รำคำที่เสนอ 2,500 บำท

(นำยณประวีร์ ณัฐวรศำสตร์ )

( นำยธีระวัฒน์ คำโฉม )

ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบตั ิกำร

ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอบึงสำมพัน

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้ำง (บำท)
(2)
(3)
(4)
1 ค่ำซ่อมแซมพื้นบ้ำนพักข้ำรำชกำร
8,900.00
ระดับ 7-8
2 จ้ำงเหมำทำพวงมำลำ
1,000.00
วันปิ ยมหำรำช 23 ต.ค.2564
3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
8,650.00
กันยำยน-ตุลำคม 2564

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
(ชื่ อหน่ วยงาน).......สสอ.บึงสามพัน.......
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)
รำคำกลำง
วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
(5)
(6)
(7)
(8)
8,900.00 เฉพำะเจำะจง
นำงวันเพ็ญ ร่ องลึก
นำงวันเพ็ญ ร่ องลึก
รำคำที่เสนอ 8,900 บำท
1,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนกนกวรรณดอกไม้สด
น.ส.วำสนำ ยศเคลื่อน
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
8,650.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.หนองบัวเพชรนคร
หจก.หนองบัวเพชรนคร
รำคำที่เสนอ 8,650 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
(10)
(9)
ใบสั่งจ้ำง 1/2565
ไม่เกินรำคำกลำง
ลงวันที่ 7 ต.ค.2564
ไม่เกินรำคำกลำง บันทึกข้อควำม พช0832.2/3
ลงวันที่ 22 ต.ค.2564
ไม่เกินรำคำกลำง บันทึกข้อควำม พช0832.2/4
ลงวันที่ 10 พ.ยง2564

(นำยณประวีร์ ณัฐวรศำสตร์ )

( นำยธีระวัฒน์ คำโฉม )

ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบตั ิกำร

ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอบึงสำมพัน

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง

(2)
(3)
1 ค่ำวัสดุสำนักงำน

วงเงินที่จดั ซื้ อ
หรื อจัดจ้ำง (บำท)
(4)
17,350.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
(ชื่ อหน่ วยงาน).......สสอ.บึงสามพัน.......
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (1)
รำคำกลำง
วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
(5)
(6)
(7)
(8)
17,350.00 เฉพำะเจำะจง
เอ็ม เจ อิควิพเม้นท์
เอ็ม เจ อิควิพเม้นท์
รำคำที่เสนอ 17,350 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
(10)
(9)
ใบสั่งซื้ อเลขที่ 10/2565
ไม่เกินรำคำกลำง
ลงวันที่ 16 พ.ย.2564

(นำยณประวีร์ ณัฐวรศำสตร์ )
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบตั ิกำร
( นำยธีระวัฒน์ คำโฉม )
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอบึงสำมพัน

