
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. พ.ย.64 620.00             620.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/1 ลว. 29 ต.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม 2565

(ชือ่หน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแจห้่ม

วนัที ่.....31....... เดอืน ...ตลุาคม...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 950.00            950.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเคเคบี เซอร์วิส ร้านเคเคบี เซอร์วิส ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/2 ลว. 1 พ.ย. 64

2 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.9975 ลป. 1,230.00          1,230.00           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  เกตวงษา นายอดิศักด์ิ  เกตวงษา ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/3 ลว. 15 พ.ย. 64

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00          1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมีทรัพย์พาณิชย์ ร้านมีทรัพย์พาณิชย์ ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/4 ลว. 22 พ.ย. 64

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. ธ.ค.64 620.00            620.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/5 ลว. 30 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน 2565

(ชื่อหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

วันที่ ......30....... เดอืน ..พฤศจิกายน...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. ธ.ค.64 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/8 ลว. 30 ธ.ค. 64

2 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,140.00           1,140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเคเคบ ีเซอร์วิส ร้านเคเคบ ีเซอร์วิส ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/6 ลว. 1 ธ.ค. 64

3 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กจ.4544 ลป. 2,900.00           2,900.00           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  เกตวงษา นายอดิศักด์ิ  เกตวงษา ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/7 ลว. 1 ธ.ค.. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2565

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. ม.ค.65 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/9 ลว. 30 ธ.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม 2565

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. ก.พ.65 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/9 ลว. 31 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์ 2565

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที งานที จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที คัดเลือก เลขที และวนัที ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที เสนอ ที ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. มี.ค.65 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/10 ลว. 28 ก.พ. 65

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2565

(ชื อหนว่ยงาน)......ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแจ้หม่

วันที  ......30....... เดือน ..มีนาคม...... พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,750.00           4,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเคเคบ ีเซอร์วิส ร้านเคเคบ ีเซอร์วิส ราคารวมต  าสุด ลป 0333.1/11 ลว. 21 มี.ค. 65

2 วัสดุงานบา้นงานครัว 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมทีรัพยพ์าณชิย์ ร้านมีทรัพยพ์าณิชย์ ราคารวมต  าสุด ลป 0333.1/12 ลว. 21 มี.ค. 65

3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กจ 9975 ลป. 3,800.00           3,800.00           เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ราคารวมต  าสุด ลป 0333.1/13 ลว. 1 เม.ย. 65

4 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. เม.ย.65 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/19 ลว. 31 มี.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 2565

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื น ต.ค.64 9,320.00           9,320.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/01 ลว. 1 ต.ค. 64

2 วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื น พ.ย.64 9,270.00           9,270.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/02 ลว. 29 ต.ค. 64

3 วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื น ธ.ค.64 12,780.00         12,780.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/03 ลว. 30 พ.ย. 64

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กจ 9975 ลป. 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง อูบ่า้นม่วง อูบ่า้นม่วง ราคาต  าสุด ลป 0333.1/36  ลว. 25 พ.ค. 65

5 ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ สสอ. พ.ค.65 620.00             620.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดับริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/34  ลว. 29 เม.ย. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

(ชื่อหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม

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



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น ม.ค.65 12,030.00        12,030.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/4  ลว. 30 ธ.ค. 64

2 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น ก.พ.65 7,330.00          7,330.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/5  ลว. 31 ม.ค. 65

3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น ม.ีค.65 7,850.00          7,850.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั ราคาต  าสุด ลป 0332.2/6  ลว. 28 ก.พ. 65

4 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต สสอ. มิ.ย.65 620.00            620.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดับริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั ราคารวมต  าสุด ลป 0332.1/39  ลว. 31 พ.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มิถุนายน 2565

(ชื่อหน่วยงาน)......ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแจห้่ม

วนัที่ .....30....... เดอืน ...มิถุนายน...... พ.ศ. 2565 (1)


