
แบบ สขร. 1

ตุลาคม 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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 คาบริการอินเตอรเน็ต สสอ.(ตค.63) 820.00         820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด ราคารวมต่ําสุด
2 คาวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือนตุลาคม 2563 8,400.00       8,400.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามันบางจากสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด สถานีบริการน้ํามันบางจากสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด ราคารวมต่ําสุด สัญญาเลขที่  1/2564  ลว 1 ต.ค.63

(ชื่อหนวยงาน)......สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน



แบบ สขร. 1

ตุลาคม 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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 คาบริการอินเตอรเน็ต สสอ.(ตค.63) 820.00         820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด ราคารวมต่ําสุด
2 คาวัสดุเชื้อเพลิงประจําเดือนตุลาคม 2563 8,400.00       8,400.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามันบางจากสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด สถานีบริการน้ํามันบางจากสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด ราคารวมต่ําสุด สัญญาเลขที่  1/2564  ลว 1 ต.ค.63

(ชื่อหนวยงาน)......สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน



แบบ สขร. 1

ธันวาคม 2563

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

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 ยังไมมีการจัดซื้อจัดจาง
3

4

5

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

(ชื่อหนวยงาน)......สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมทะ



แบบ สขร. 1
กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ.(ก.พ.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด
2 ค่าวัสดุคอม 10,550.00         10,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ร้าน ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคารวมต  าสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ



แบบ สขร. 1
มกราคม 2564

วันที่ 10 มกราคม 2564
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ.(ม.ค.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด
2 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 9,021.17         9,021.17           เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า ล าปาง จ ากดั บริษทั โตโยต้า ล าปาง จ ากดั ราคารวมต  าสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ



แบบ สขร. 1
มนีาคม 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ.(มี.ค.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ


