
ล ำดบัที่ ชื่อโครงกำรที่ไดจ้ดัซ้ือหรือจดัจำ้งแลว้ วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลำที่ไดจ้ดัซ้ือจดัจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท)
1 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ต.ค.63) 820.00                  1 ต.ค. 63 เฉพำะเจำะจง

2 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนตลุำคม 2563 8,400.00               1 ต.ค. 63 เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(พ.ย.63) 820.00                  1 พ.ย. 63 เฉพำะเจำะจง

4 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2563 6,600.00               1 พ.ย. 63 เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ธ.ค.63) 820.00                  1 ธ.ค. 63 เฉพำะเจำะจง

6 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนธันวำคม 2563 8,000.00               1 ธ.ค. 63 เฉพำะเจำะจง

7 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ค.64) 820.00                  1 ม.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ 9,021.17               1 ม.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

10 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ก.พ.64) 820.00                  1 ก.พ. 64 เฉพำะเจำะจง

12 ค่ำวัสดคุอม 10,550.00             1 ก.พ. 64 เฉพำะเจำะจง

13 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ีค.64) 820.00                  1 ม.ีค. 64 เฉพำะเจำะจง

15 ค่ำจำ้งเหมำปรับปรุง สสอ 35,000.00             1 ม.ีค. 64 เฉพำะเจำะจง

16 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนมนีำคม 2564 8,860.00               1 ม.ีค. 64 เฉพำะเจำะจง

17 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(เม.ย.64) 820.00                  1 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

18 ค่ำจำ้งเหมำถอดและยำ้ยครุภณัฑ์ส ำนักงำน 3,450.00               9 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

19 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน 800.00                  19 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

20 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนเมษำยน 2564 6,520.00               1 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

21 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 10,416.00             1 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

22 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 7,880.00               1 เม.ย. 64 เฉพำะเจำะจง

23 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(พ.ค.64) 820.00                  1 พ.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

24 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤษภำคม 2564 8,290.00               1 พ.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

25 ค่ำจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร 670.00                  31 พ.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

26 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ิย.64) 820.00                  1 ม.ิย. 64 เฉพำะเจำะจง

27 ค่ำวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤษภำคม 64 8,000.00               1 ม.ิย. 64 เฉพำะเจำะจง

28 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ก.ค.64) 820.00                  1 ก.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

29 ค่ำวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลงิประจ ำเดอืนมถุินำยน 64 8,140.00               1 ก.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

30 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ส.ค.64) 820.00                  1 ส.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

31 ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดประจ ำเดอืน ส.ค. 64 6,905.00               1 ส.ค. 64 เฉพำะเจำะจง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปงีบประมำณ 2564

ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอแมท่ะ



แบบ สขร. 1
กรกฎาคม 2564

วันที่ 10 กรกฎาคม 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.ค.64) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด 1 กรกฎาคม 2564
2 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2564 8,140.00           8,140.00           เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด สถานีบริการน้ ามันบางจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ราคารวมต  าสุด 1 กรกฎาคม 2564

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



แบบ สขร. 1
สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 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.(ส.ค.64) 820.00             820.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคารวมต  าสุด 1 สิงหาคม 2564
2 ค่าท าความสะอาดประจ าเดือน สิงหาคม 2564 6,905.00           6,905.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด 1 สิงหาคม 2564

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


