
แบบ สขร. 1
เมษายน 2564

วันที่ 10 เมษายน 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.(เม.ย.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด 1 เมษายน 2564
2 ค่าวัสดุส านกังาน 10,416.00         10,416.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ซี ซี สเตชันเนอรี ร้าน เอ ซี ซี สเตชันเนอรี ราคารวมต  าสุด 1 เมษายน 2564
3 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงประจ าเดือนเมษายน 2564 6,520.00           6,520.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ราคารวมต  าสุด 1 เมษายน 2564
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 7,880.00           7,880.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทองมาอะไหล่ยนต์ ร้าน ส.ทองมาอะไหล่ยนต์ ราคารวมต  าสุด 5 เมษายน 2564
5 ค่าจ้างเหมาถอดและยา้ยครุภณัฑ์ส านกังาน 3,450.00           3,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเกรป ไอที ร้านเกรป ไอที ราคารวมต  าสุด 9 เมษายน 2564
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน 800.00             800.00             เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา  บญุลอง นายยทุธนา  บญุลอง ราคารวมต  าสุด 19 เมษายน 2564

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



แบบ สขร. 1
พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 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.(พ.ค.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด 1  พฤษภาคม  2564
2 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 8,290.00           8,290.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ราคารวมต  าสุด 1  พฤษภาคม  2564
3 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 670.00             670.00             เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์่ายเอกสาร 2000 กอ๊ปปี้เซนเตอร์ ศูนยถ์่ายเอกสาร 2000 กอ๊ปปี้เซนเตอร์ ราคารวมต  าสุด 31 พฤษภาคม  2564

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



แบบ สขร. 1
มถุินายน 2564

วันที่ 10 มถุินายน 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.(มิ.ย.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด 1 มถุินายน 2564
2 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2564 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ราคารวมต  าสุด 1 มถุินายน 2564

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


