
ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. พ.ย.64 620.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที ่.....31....... เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. 2564



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 950.00                 15 วนั เฉพาะเจาะจง

2 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.9975 ลป. 1,230.00              15 วนั เฉพาะเจาะจง

3 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 1,000.00              15 วนั เฉพาะเจาะจง

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00                 30 วนั เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2565

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที ่......30....... เดือน ..พฤศจิกายน...... พ.ศ. 2564



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00                               30 วนั เฉพาะเจาะจง

2 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,140.00                             15 วนั เฉพาะเจาะจง

3 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.4544 ลป. 2,900.00                             15 วนั เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที ่......31....... เดือน ...ธันวาคม...... พ.ศ. 2564 (1)



ล าดับที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ม.ค.64 620.00                ม.ค.-65 เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

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



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ก.พ.65 620.00                   30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

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



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธกีารซ้ือหรือจ้าง

หรือจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
(2) (3) (4)  (5)  (6)

1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ม.ีค.65 620.00                  30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ ......30....... เดอืน ..มนีาคม...... พ.ศ. 2565 (1)



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจัดจ้าง (บาท) จัดจ้าง
(2) (3) (4)  (5)  (6)

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,750.00                 15 วัน เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุงานบา้นงานครัว 750.00                   7 วัน เฉพาะเจาะจง

3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กจ 9975 ลป. 3,800.00                 15 วัน เฉพาะเจาะจง

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. เม.ย.65 620.00                   30 วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ ......30....... เดอืน ..เมษายน...... พ.ศ. 2565 (1)



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรอืจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธีการซ้ือหรอืจ้าง

หรอืจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.64 9,320.00          30 วนั เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน พ.ย.64 9,270.00          30  วนั เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ธ.ค.64 12,780.00         31  วนั เฉพาะเจาะจง

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กจ 9975 ลป. 2,700.00          15 วนั เฉพาะเจาะจง

5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. พ.ค.65 620.00             30 วนั เฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ ......31....... เดอืน ...พฤษภาคม...... พ.ศ. 2565 (1)



ล าดบัที่ ชือ่โครงการ/รายการที่ไดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินที่จัดซ้ือ ระยะเวลาที่จัดซ้ือ/ วิธกีารซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง (บาท) จัดจ้าง
1 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ม.ค.65 12,030.00         45 วัน เฉพาะเจาะจง

2 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ก.พ.65 7,330.00          30  วัน เฉพาะเจาะจง

3 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ม.ีค.65 7,850.00          30  วัน เฉพาะเจาะจง

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ม.ิย.65 620.00             30  วัน เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ ......30....... เดอืน ...มถุินายน...... พ.ศ. 2565 (1)


