
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จ านวนเงิน ช่ือโครงการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. พ.ย.64 620.00          ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. พ.ย.64 620.00                 30 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/1 ลว. 29 ต.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ .....31....... เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล่าดับ งานที จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จา่นวนเงิน ชื อโครงการที ได้ซ้ือหรือจา้งแล้ว วงเงินที ได้จดัซ้ือจดัจา้ง ระยะเวลาที จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง เหตุผลที คัดเลือก เลขที และวันที ของสัญญา

ที (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 950.00         ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 950.00                15 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/2 ลว. 1 พ.ย. 64

2 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.9975 ลป. 1,230.00      ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.9975 ลป. 1,230.00              15 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/3 ลว. 15 พ.ย. 64

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00      ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 1,000.00              15 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/4 ลว. 22 พ.ย. 64

4 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00         ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00                30 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/5 ลว. 30 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน 2565

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแจห้่ม

วนัที่ ......30....... เดือน ..พฤศจกิายน...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จ านวนเงิน ช่ือโครงการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00        ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00                  30 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/8 ลว. 30 ธ.ค. 64

2 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,140.00      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,140.00               15 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/6 ลว. 1 ธ.ค. 64

3 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.4544 ลป. 2,900.00      ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.4544 ลป. 2,900.00               15 วัน เฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุด ลป 0332.1/7 ลว. 1 ธ.ค.. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที่ ......28....... เดือน ...ธันวาคม...... พ.ศ. 2564 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จ านวนเงิน ช่ือโครงการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ม.ค.65 620.00                ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ม.ค.65 620.00                              31 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที่ ......31....... เดือน .มกราคม...... พ.ศ. 2565  (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จ านวนเงิน ช่ือโครงการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ก.พ. 65 620.00                   ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. ก.พ.65 620.00                          30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที่ ......28....... เดือน ...กุมภาพันธ.์..... พ.ศ. 2565 (1)



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จ านวนเงิน ช่ือโครงการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว วงเงินที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(บาท)
1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. มี.ค.65 620.00                     ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. มี.ค.65 620.00                              30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มนีาคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที่ ......31....... เดือน ..มนีาคม...... พ.ศ. 2564 (1)


