
                                               แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563                                  แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันท่ี 31  มีนาคม  2563 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
**ไม่มีการจัดหาพัสดุ** 

          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  

 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันที่ 1 - 30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลที่ 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา 

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

      โดยสรุป หรือจ้าง 

1 อินเทอร์เนต 
           
820.00  

       
820.00  เฉพาะเจาะจง กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เหมาะสม 20/30 มี.ค 63 

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสวนหย่อม 
         
2,000.00  

    
2,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกัณฑ์อเนก  เขียวถา นายกัณฑ์อเนก  เขียวถา เหมาะสม 22/30 มี.ค 63 

3 ค่าจ้างเหมาจดัท าอ่างล้างมือ 
         
3,000.00  

    
3,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวัลลพ  ศิริทะ นายวัลลพ  ศิริทะ เหมาะสม 21/30 มี.ค 63 

4 ค่าจ้างเหมาจดัท าเว็ปไซด ์สสอ. 
         
6,000.00  

    
6,000.00  เฉพาะเจาะจง นายปฏิวัต ิ ตุ้มทรัพย ์ นายปฏิวัต ิ ตุ้มทรัพย ์ เหมาะสม 18/24 มี.ค 63 

5 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายไวนิล โควิด 19 
           
600.00  

       
600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านลิขิตสติ๊กเกอร ์ ร้านลิขิตสติ๊กเกอร ์ เหมาะสม 19/30 มี.ค 63 

6 ค่าจ้างเหมาบ ารุงยานพาหนะ 
         
1,468.00  

    
1,468.00  เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วสิ ร้านวัฒนาเซอร์วสิ เหมาะสม 26/28 เม.ย 63 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
         
8,752.00  

    
8,752.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซ ีซี สเตชั่นเนอรี ่ ร้านเอ ซ ีซี สเตชั่นเนอรี ่ เหมาะสม 24/28 เม.ย 63 

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 
         
6,320.00  

    
6,320.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซ ีซี สเตชั่นเนอรี ่ ร้านเอ ซ ีซี สเตชั่นเนอรี ่ เหมาะสม 25/28 เม.ย 63 

9 ค่าจ้างเหมาบ ารุงยานพาหนะ 
         
5,555.00  

    
5,555.00  เฉพาะเจาะจง บ.เจรญิมอเตอร ์เชียงใหม ่ บ.เจรญิมอเตอร ์เชียงใหม ่ เหมาะสม 27/28 เม.ย 63 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน 

 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันที่ 1 - 31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา 

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

      โดยสรุป หรือจ้าง 

1 อินเทอร์เนต 
           
820.00  

       
820.00  เฉพาะเจาะจง กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เหมาะสม 28/30 เม.ย 63 

2 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
           
842.00  

       
842.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ เหมาะสม 29/1 พ.ค 63 

3 ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 
         
3,700.00  

    
3,700.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญเซอร์วสิ ร้านสินเจริญเซอร์วสิ เหมาะสม 30/12 พ.ค 63 

4 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
         
4,090.00  

    
4,090.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ เหมาะสม 31/20 พ.ค 63 

5 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
       
10,200.00  

   
10,200.00  เฉพาะเจาะจง หจก บีอ้ิงซัพพลาย หจก บีอ้ิงซัพพลาย เหมาะสม 32/20 พ.ค 63 

6 ค่าซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
         
3,900.00  

    
3,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ เหมาะสม 33/20 พ.ค 63 

 


