
 

 
                                                                                

 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

2

3

4

5

6

7

8

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 30  เดือน พฤศจิกายน 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

2

3

4

5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 23  เดือน ธนัวาคม 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 ลป๐๔๓๒/๑
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

4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

EB 4 ข้อ 2.2 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,750.00 ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
3 เฉพาะเจาะจง
4 เฉพาะเจาะจง
5 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดอืน มกราคม 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าลงทะเบียนข้าราชการทีดี่ 1,050.00                 5 วัน เฉพาะเจาะจง
3 ค่าเดินทางไปราชการ 840.00                    2 วัน เฉพาะเจาะจง
4 ค่าเดินทางไปราชการ 3,480.00                 5 วัน เฉพาะเจาะจง
5 ค่าเดินทางไปราชการ 5,270.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง
6 ค่าเดินทางไปราชการ 1,150.00 2 วัน เฉพาะเจาะจง
7 ค่าเดินทางไปราชการ 440.00 1 วัน เฉพาะเจาะจง
8 จ้างเหมาท าตรายาง 580.00                    1 วัน เฉพาะเจาะจง
9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,620.00                 2 วัน เฉพาะเจาะจง

10 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ 800.00                    2 วัน เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 เฉพาะเจาะจง
3 เฉพาะเจาะจง
4 เฉพาะเจาะจง
5 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มนีาคม 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา 8,000.00                      ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
3 ค่าเดินทางไปราชการ 520.00 ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
4 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ 18,650.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
5 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,400.00                      ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
6 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน เมษายน 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง
2 วสัดุส านักงาน 4,105.00                      ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
3 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,295.00                      ๓๑ วัน เฉพาะเจาะจง
4 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,200.00                      ๓0 วัน เฉพาะเจาะจง
5 วสัดุส านักงาน 3,850.00                      30 วัน เฉพาะเจาะจง
6 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,000.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง
3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,400.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง
4 ค่าจ้างเหมาออกแบบดูแลเว็บไซต์ 6,000.00                 ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,468.00                 ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ า มถุินายน 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าจ้างเหมาต่อ พรบ. รถยนต์ราชการ 1,830.42                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,750.00                      30 วัน เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,300.00                      เฉพาะเจาะจง
3 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,680.00                      เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดอืน สิงหาคม 2564
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
                             
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร  มการขอเผยแพร่ข  อม ูลผ่านเว็บไซต ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน  กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน  กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่องแนวทางการเผยแพร ่ข  อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน  กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร  มการขอเผยแพร่ข  อม ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน  กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
ว น/เดือน/ป ี: 17 กุมภาพ นธ  2564 

 
ห วข  อ เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี และประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 – 
มีนาคม ๒๕๖4 
รายละเอียดข อม ูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

 
          เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี และประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 – 
มีนาคม ๒๕๖4 

 
Link ภายนอก  :ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :- 



             ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล                                                ผู อนุม ติร บรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จ นทร ศ กดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ  ) 
        น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
           17 กุมภาพ นธ  2564                                                17 กุมภาพ นธ  2564 

ผู ร  บผ ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ ว งหอม) 
 เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

                                                       17 กุมภาพ นธ  2564 
 




