
แบบ สขร. 1
กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 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.(ก.ค.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/24  ลว 1 ก.ค.65
2 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,905.00           6,905.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ก.ค.65
3 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 5,300.00           5,300.00           เฉพาะเจาะจง สถานบีริการน้ ามันบางจากฯ สถานบีริการน้ ามันบางจากฯ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ก.ค.65

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



แบบ สขร. 1
สิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 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.(ส.ค.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/24  ลว 1ส.ค.65
2 จ้างเหมาท าความสะอาด 6,905.00           6,905.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ น.ส.นงคราญ  แกว้โห้ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ส.ค.65
3 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 13,298.28         13,298.28         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า ล าปาง จ ากดั บริษทั โตโยต้า ล าปาง จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ส.ค.65
4 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 11,500.00         11,500.00         เฉพาะเจาะจง สถานบีริการน้ ามันบางจากฯ สถานบีริการน้ ามันบางจากฯ ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ส.ค.65
5 ค่าจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ 5,200.00           5,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ  เซอร์วิส ร้านสินเจริญ  เซอร์วิส ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ส.ค.65
6 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 9,866.00           9,866.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทนิกร ร้านทนิกร ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/25  ลว 1 ส.ค.65

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



แบบ สขร. 1
กันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 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.(ก.ย.65) 820.00             820.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั ราคารวมต  าสุด ที่ ลป 0632/24  ลว 1ก.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 1ก.ย.65

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


