




























แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ไมมีการจัดซือจัดจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 1/62 วันที่ 13 พ.ย.61

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 2/62 วันที่ 21 พ.ย.61

3 จัดซื้อครุภัณฑการแพทย 4 รายการ 622,400 635,000.00 E - bidding  

3.1เครื่องกระตุนปลายประสาท 85000 86,000.00 บจก.เวลเนส เมดิคอลแคร บจก.เวลเนส เมดิคอลแคร 85,000 เกณฑราคา/คุณสมบัติผาน 228/2562 วันที่ 31 ม.ค.62

3.2เครื่องดึงคอ 374,000 375,000.00 บ.รอททารินพลัส บจก.เวลเนส เมดิคอลแคร 374,000 เกณฑราคา/คุณสมบัติผาน 228/2562 วันที่ 31 ม.ค.62

3.3เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 119,000 120,000.00 บ.แกนด เมดิคอล แคร จํากัด บจก.เวลเนส เมดิคอลแคร119,000 เกณฑราคา/คุณสมบัติผาน 228/2562 วันที่ 31 ม.ค.62

3.4หมอแชพาราฟน 44,400 54,000.00 บ.พีซี เมดิคอล มารเก็ตติ้ง จํากัด บ.พีซี เมดิคอล มารเก็ตติ้ง จํากัด44,000 เกณฑราคา/คุณสมบัติผาน 226/2562 วันที่ 31 ม.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)



ชองที่ (1)

ชองที่ (2)

ชองที่ (3)

ชองที่ (4)

ชองที่ (5)

ชองที่ (6)

ชองที่ (7)

ชองที่ (8)

ชองที่ (9)

ชองที่ (10)

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น

ระบุเลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ทําสัญญาหรือขอตกลงนั้น

ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจาง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น ทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น

ระบุชื่อของผูที่เขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางครั้งนั้นทุกราย พรอมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมทั้งราคาที่ไดตกลงซื้อหรือจาง

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น

ใหเรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 3/62 วันที่ 3 ธ.ค.61

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 4/62 วันที่ 11 ธ.ค..61

3 จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง จัสทตินเดสทอป จัสทตินเดสทอป 33,000 เกณฑราคา 5/62 วันที่ 19 ธ.ค..61

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 6/62 วันที่ 27 ธ.ค..61

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 7/62 วันที่ 17 ม.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 8/62 วันที่ 17 ธ.ค..61

         

         

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 9/62 วันที่ 5 ก.พ.62

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 10/62 วันที่ 27 ธ.ค..61

         

         

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 11/62 วันที่ 12 มี.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 12/62 วันที่ 15 มี.ค.62

3 จางซอมคอมพิวเตอรโนตบุค 300 300 เฉพาะเจาะจง จัสทตินเดสทอป จัสทตินเดสทอป 300 เกณฑราคา 13/62 วันที่ 25 มี.ค.62

         

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 14/62 วันที่ 3 เม.ย.62

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 15/62 วันที่ 22 เม.ย.62

3 จัดซื้อชุดตรวจยาเสพติดในปสสาวะ 77,500 77,500 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด 77,500 เกณฑราคา 16/62 วันที่ 23 เม.ย.62

         

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 17/62 วันที่ 1 พ.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 18/62 วันที่ 7 พ.ค.62

3 จางซอมเครื่องพริ้นเตอร 1,224 1,224 เฉพาะเจาะจง รานอิงคแมน รานอิงคแมน 1,224 เกณฑราคา 19/62 วันที่ 8 พ.ค.62

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 20/62 วันที่ 29 พ.ค.62

       

       

       

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(อบรมงานยาเสพติด) 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา 1,100 เกณฑราคา 21/62 วันที่ 11 มิ.ย.62

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(ติดตาม บสต.) 2,440 2,440 เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา 2,440 เกณฑราคา 22/62 วันที่ 11 มิ.ย.62

3 ซอมบํารุงรถยนตทางราชการ 19,570 19,570 เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณกิจการยาง รานสมบูรณกิจการยาง19,570 เกณฑราคา 23/62 วันที่ 11 มิ.ย.62

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย 1,000 เกณฑราคา 24/62 วันที่ 13 มิ.ย.62

5 จัดจางทําแบบ บสต.ใหม (คูมือ) 55,500 55,500.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส55,500 เกณฑราคา 25/62 วันที่ 18 มิ.ย.62

6 จางทําเอกสารการประชุม 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไออีบิซิเนส บ.ไออีบิซิเนส 2,000 เกณฑราคา 26/62 วันที่ 21 มิ.ย.62

7 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง รานอิศวะแอร รานอิศวะแอร4,815 เกณฑราคา 27/62 วันที่ 24 มิ.ย.62

8 จางทําแสตนดี้สติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไออีบิซิเนส บ.ไออีบิซิเนส 4,000 เกณฑราคา 28/62 วันที่ 26 มิ.ย.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดจางทําชุดนิทรรศการ 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดียพริ้นติ้ง หจก.ไอเดียพริ้นติ้ง45,000 เกณฑราคา 29/62 วันที่ 3 ก.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ 38,000 38,000 เฉพาะเจาะจง รานมณีรัตน รานมณีรัตน 38,000 เกณฑราคา 30/62 วันที่ 4 ก.ค.62

3 จัดจางทําคูมือกิจกรรมบําบัด 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส14,000 เกณฑราคา 31/62 วันที่ 4 ก.ค.62

4 จัดจางทําแผนพับ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส5,000 เกณฑราคา 32/62 วันที่ 4 ก.ค.62

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 10,525 10,525 เฉพาะเจาะจง สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส สถาบันสอนและฝกอบรมคอมพลัส10ล525 เกณฑราคา 33/62 วันที่ 4 ก.ค.62

6 จัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนชุมชนบําบัด 24,120 24,120 เฉพาะเจาะจง รานกมลภัณฑ รานกมลภัณฑ24,120 เกณฑราคา 34/62 วันที่ 4 ก.ค.62

7 จัดซื้ออุกรณการปองกันการติดเชื้อ HIV 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด5,000 เกณฑราคา 35/62 วันที่ 5 ก.ค.62

8 จัดซื้อชุดตรวจแอมเฟตามีนในปสสาวะ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด บ.ทรัพยนาราเอ็มแอนเคจํากัด15,000 เกณฑราคา 36/62 วันที่ 5 ก.ค.62

9 จัดจางทําสื่อไวนิลประชาสัมพันธ 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง บ.ไออีบิซิเนส บ.ไออีบิซิเนส 6,400 เกณฑราคา 37/62 วันที่ 5 ก.ค.62

10 จัดจางทําเอกสารในการอบรม CBTX 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง รานกมลภัณฑ รานกมลภัณฑ1,200 เกณฑราคา 38/62 วันที่ 8 ก.ค.62

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย1,000 เกณฑราคา 39/62 วันที่ 12 ก.ค.62

12 เชาพื้นที่เว็บไซต 1 ป 500 MB 5,885 5,885 เฉพาะเจาะจง นายสารัส เจริญบัณฑิตย นายสารัส เจริญบัณฑิตย5,885 เกณฑราคา 40/62 วันที่ 30 ก.ค.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย1,000 เกณฑราคา 41/62 วันที่ 2 ส.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุในการอบรม 1,730 1,730 เฉพาะเจาะจง บ.ไออีบิซิเนส บ.ไออีบิซิเนส1,730 เกณฑราคา 42/62 วันที่ 6 ส.ค.62

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย1,000 เกณฑราคา 43/62 วันที่ 26 ส.ค.62

         

         

         

         

         

         

         

         

         

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรบานคาย สหกรณการเกษตรบานคาย1,350 เกณฑราคา 44/62 วันที่ 17 ก.ย.62

2 จัดทําบูทนิทรรศการ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง บ.ไออีบิซิเนส บ.ไออีบิซิเนส4,900 เกณฑราคา 45/62 วันที่ 18 ก.ย.62

3 จักซื้อกระดาษตอเนื่อง 6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง รานมณีรัตน รานมณีรัตน 6,800 เกณฑราคา 46/62 วันที่ 25 ก.ย.62

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13 รายการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา10,000 เกณฑราคา 47/62 วันที่ 25 ก.ย.62

5 จัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส 17,800 17,800 เฉพาะเจาะจง บ.ระยองโอเอ จํากัด บ.ระยองโอเอ จํากัด 17,800 เกณฑราคา 48/62 วันที่ 27 ก.ย.62

6 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง บ.ระยองโอเอแอนดเซอรวิส จํากัด บ.ระยองโอเอแอนดเซอรวิส จํากัด32,000 เกณฑราคา 49/62 วันที่ 27 ก.ย.62

7
จางเหมาบริการกําจัดวัชพืชและ

ปรับภูมิทัศน เดือนต.ค.62 - ก.ย.
12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายวชิระ หวานระรื่น นายวชิระ หวานระรื่น12,000 เกณฑราคา 50/62 วันที่ 30 ก.ย.62

8

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร

เดือน ต.ค.62-ก.ย.63

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง รานระยองพิมพดีด รานระยองพิมพดีด42,000
เกณฑราคา 51/62 วันที่ 30 ก.ย.62

9

จางเหมาบริการพนักงานทํา

ความสะอาดเดือน ต.ค.62 - 

ก.ย.63

87,120 87,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.หงิ่ม เจริญวัย น.ส.หงิ่ม เจริญวัย 87,120 เกณฑราคา 52/62 วันที่ 30 ก.ย.62

         

         

         

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

(ชื่อหนวยงาน)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคาย

วันที่  1 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1)






	ITA2563-EB1-14122562
	EB1-14122562

	แบบ สขร_ 1 (1) (1)
	ต.ค.61
	พ.ย.61
	อธิบายแบบ สขร. 1 
	ธ.ค.61
	ม.ค.62
	ก.พ.62
	มี.ค.62
	เม.ย.62
	พ.ค.62
	มิ.ย.62
	ก.ค.62
	ส.ค.62
	ก.ย.62

	EB1-14122562

