
EB ๕ ข้อ ๒  
                                
EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในทุกๆไตรมาส 
 

 
 

 
 

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00    820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน)  จ ากัด(มหาชน) ประกอบรายเดียว

2 ค่าจ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง วนิดา พวงมาลิต วนิดา พวงมาลิต มีผู้ ลป0432/1
ประกอบรายเดียว

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,520.00 7,520.00 เฉพาะเจาะจง อุดมพัฒนา บริการ อุดมพัฒนา บริการ มีผู้ ลป0432/59
ประกอบรายเดียว
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 29  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม จ ากัด บริษัทกสท.โทรคมนาคม จ ากัด มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
(มหาชน) (มหาชน) ประกอบ

การายเดียว
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562



 
 

 
 

 แบบ สขร.1

วนัที่ 1 - 23  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00   820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม จ ากัด บริษัทกสท.โทรคมนาคม จ ากัด มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
(มหาชน) (มหาชน) ประกอบ

การายเดียว
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน)  จ ากัด(มหาชน) ประกอบรายเดียว

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง อุดมพัฒนาบริการ อุดมพัฒนาบริการ มีผู้ ลป๐๔๓๒/5
ประกอบรายเดียว
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน มกราคม พ.ศ.2564



 
 

 
 

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00     820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าลงทะเบียนข้าราชการทีดี่ 1,050.00  1,050.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสาธารณสุข เชียงราย สมาคมสาธารณสุข เชียงราย มีผู้ ลป๐๔๓๒/7
ประกอบ

การายเดียว

3 ค่าเดินทางไปราชการ 840.00     840.00    เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/69
ประกอบ

การายเดียว

4 ค่าเดินทางไปราชการ 3,480.00  3,480.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/69
ประกอบ

การายเดียว

5 ค่าเดินทางไปราชการ 5,270.00  5,270.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/70
ประกอบ

การายเดียว

6 ค่าเดินทางไปราชการ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/71
ประกอบ

การายเดียว

7 ค่าเดินทางไปราชการ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/72
ประกอบ

การายเดียว

8 จ้างเหมาท าตรายาง 580.00     580.00    เฉพาะเจาะจง ที บี แสตมป์เซนเตอร์ ที บี แสตมป์เซนเตอร์ มีผู้ ลป0432/73
ประกอบ

การายเดียว

9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,620.00  2,620.00 เฉพาะเจาะจง วินัยเจริญยนต์ วินัยเจริญยนต์ มีผู้ ลป0432/11
ประกอบ

การายเดียว

10 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ 800.00     800.00    เฉพาะเจาะจง นิธิพร อินบุญ นิธิพร อินบุญ มีผู้ ลป0432/9
ประกอบ

การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 28  เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2564

 แบบ สขร.1

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 10  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ล าดับที่

๑



 

 

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00         820.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอก 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/156
เวลา ประกอบ

การายเดียว

3 ค่าเดินทางไปราชการ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง ส านักงานสาธารณสุขล าปาง มีผู้ ลป0432/159
ประกอบ

การายเดียว

4 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ 18,650.00        18,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ณภทัรเพน้ท ์เถิน ร้าน ณภทัรเพน้ท ์เถิน มีผู้ ลป0432/29
ราชการ ประกอบ

การายเดียว

5 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,400.00          7,400.00        เฉพาะเจาะจง อุดมพฒันา บริการ อุดมพฒันา บริการ มีผู้ ลป0432/20
ประกอบ

การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง

วนัที่ 1 - 30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

1 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,500.00   5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพัฒนา นายซัว มะโนสร้อย มีผู้ 03/2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบ

การรายเดียว

2 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,500.00   5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพัฒนา นายซัว มะโนสร้อย มีผู้ 05/2563

เดือน มีนาคม 2563 ประกอบ

การรายเดียว

3 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,500.00   5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพัฒนา นายซัว มะโนสร้อย มีผู้ 1/2563

เดือน เมษายน 2563 ประกอบ

การรายเดียว

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 47,408.00 47,408.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน จ ากัด ห้างหุน้ส่วน จ ากัด มีผู้ 02/2563

แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ประกอบ

การรายเดียว

วนัที่ 1 - 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน



 

 

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประยูร ทองบอ่ นายประยูร ทองบอ่ มีผู้ ลป๐๔๓๒/25
ประกอบ

การรายเดียว

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง นางอัมพร จุมปา นางอัมพร จุมปา มีผู้ ลป๐๔๓๒/26
และขนส่ง ประกอบ

การรายเดียว

4 ค่าจ้างเหมาออกแบบดูแลเวบ็ไซต์ 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปฏวิติั  ตุ้มทรัพย์ นายปฏวิติั  ตุ้มทรัพย์ มีผู้ ลป๐๔๓๒/26
ประกอบ

การรายเดียว

6 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,468.00         5,468.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพฒันา ร้านอุดมพฒันา มีผู้ ลป๐๔๓๒/26
ประกอบ

การรายเดียว

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,900.00         1,900.00       เฉพาะเจาะจง นายประยูร ทองบอ่ นายประยูร ทองบอ่ มีผู้ ลป๐๔๓๒/25
ประกอบ

การรายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง

วนัที่ 1-30   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าจ้างเหมาต่อ พรบ. รถยนต์ราชการ 1,830.42         1,830.42       เฉพาะเจาะจง นายประยูร จันทร์ศักด์ิ นายประยูร จันทร์ศักด์ิ มีผู้ ลป๐๔๓๒/25
ประกอบ

การรายเดียว

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,750.00         2,750.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์ค ายา นายสมศักด์ิ วงศ์ค ายา มีผู้ ลป๐๔๓๒/26
และขนส่ง ประกอบ

การรายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564



 

 
  
  
  
 

 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/38
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,300.00         6,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพฒันา ร้านอุดมพฒันา มีผู้ ลป๐๔๓๒/26
ประกอบ

การรายเดียว

3 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,680.00         1,680.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียอิ้งค์ ร้านไอเดียอิ้งค์ มีผู้ ลป๐๔๓๒/42
ประกอบ

การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564




