
แบบ สขร. 1
เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565
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.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/23  ลว 1เม.ย.65
2 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,905.00           6,905.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/24  ลว 1 เม.ย.65

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



แบบ สขร. 1
พฤษภาคม 2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
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.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/16  ลว 1 พ.ค.65
2 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,905.00           6,905.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/17  ลว 1 พ.ค.65
3 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,706.00           2,706.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ บริษทั โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/21  ลว 8 พ.ค.65
4 วัสดุส านกังาน 710.00             710.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน บรรณศิลป์ ร้าน บรรณศิลป์ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/19  ลว 6 พ.ค.65
5 วัสดุส านกังาน 487.00             487.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน Stam krumim ร้าน Stam krumim ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/18  ลว 6 พ.ค.65
6 วัสดุคอมพวิเตอร์ 13,000.00         13,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ทอ็ป พซีี คอมพวิเตอร์ หจก. ทอ็ป พซีี คอมพวิเตอร์ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/22  ลว 12 พ.ค.65
7 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,540.00           1,540.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉลอมบญุ มอเตอร์ ร้าน ฉลอมบญุ มอเตอร์ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/23  ลว 19 พ.ค.65

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



แบบ สขร. 1
มถุินายน 2565

วันที่ 1 มถุินายน 2565
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.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/24  ลว 1 ม.ิย.65
2 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,905.00           6,905.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ม.ิย.65

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


