
                                               แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562                                  แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
**ไม่มีการจัดหาพัสดุ** 

          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562                                  แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
**ไม่มีการจัดหาพัสดุ** 

          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562       แบบ สขร.1                

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ล า
ดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัด

จ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค.62 25,000  25,000  ตกลงราคา หจก.คอมซัพพอร์ท หจก.คอมซัพพอร์ท วิธี

เฉพาะเจาะจง 
06/2563 

      เสนอ 25,000 บาท เสนอ 25,000 บาท   
2. ซื้อวัสดุส านักงาน 18 ธ.ค.62 20,000  20,000  ตกลงราคา ร้านนพกฤษพาณิชย์ ร้านนพกฤษพาณิชย์ วิธี

เฉพาะเจาะจง 
07/2563 

      เสนอ 20,000 บาท เสนอ 20,000 บาท   
3. ค่าประปา สสอ.สบปราบ 

เดือน ต.ค.63 
16 ธ.ค.62 1,034.69 1,034.69 ขออนุมัติจ่าย การประปาส่วนภูมิภาค 

อ.จอมทอง 
การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.จอมทอง 
วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 31/2563 

4. ค่าประปา สสอ.สบปราบ 
เดือน พ.ย.63 

16 ธ.ค.62 988.68 988.68 ขออนุมัติจ่าย การประปาส่วนภูมิภาค 
อ.จอมทอง 

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.จอมทอง 

วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 31/2563 

5. ค่าประปา สสอ.สบปราบ 
เดือน ธ.ค.63 

16 ธ.ค.62 850.65 850.65 ขออนุมัติจ่าย การประปาส่วนภูมิภาค 
อ.จอมทอง 

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.จอมทอง 

วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 31/2563 

6. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

24 ธ.ค.62 18,970.06 18,970.06 ตกลงราคา หจก.เจริญสุขเซอร์วิส 
สบปราบ 

หจก.เจริญสุขเซอร์วิส 
สบปราบ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

10/2563 

      เสนอ 18,970.06บาท เสนอ 18,970.06บาท   
 

 



                                                   แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563                                     แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 31 มกราคม 2563 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
1. ค่าไฟฟ้า สสอ.สบ

ปราบ เดือน พ.ย.63 
6 ม.ค.63 2,300.72 2,300.72 ขออนุมัติจ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 33/2563 

2. ค่าโทรศัพท์ TOT 
สสอ.สบปราบ เดือน 

ก.ย.-พ.ย.62 

6 ม.ค.63 320.20 320.20 ขออนุมัติจ่าย ส านักงานโทรศัพท์
TOT อ.จอมทอง  

ส านักงานโทรศัพท์
TOT อ.จอมทอง 

วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 34/2563 

          
          
          

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563                                แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี  29  กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
1. ค่าประปา สสอ.

สบปราบ เดือน 
ม.ค.63 

25 ก.พ.63 535.00 535.00 ขออนุมัติจ่าย การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.จอมทอง 

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.จอมทอง 

วิธีอ่ืนๆ ฏีกาท่ี 39/2563 

          
          
          
          

 

 

 

 

 


