
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 จ้างเหมาจัดท าเอกสารสารประกอบ 7,150.00                     7,150.00                    เฉพาะเจาะจง ธงชัยก๊อปปี้/7,150 ธงชัยก๊อปปี้/7,150 ราคาต  า-สุด  1 มิถุนายน  2563/ 112/2563

การประชุม

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรุยนต์ บค 3831 อจ 6,700.00                     6,700.00                    เฉพาะเจาะจง อูช่่างสิน/6,700 อูช่่างสิน/6,700 ราคาต  า-สุด  1 มิถุนายน 2563/ 113/2563

3 ซ้ือเครื องปรับอากศ พร้อมติดต้ัง 47,000.00                   47,000.00                  เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/47,000 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/47,000 ราคาต  า-สุด  2 มิถุนายน 2563 /114/2563

4 ซ้ืออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด(กัญชา) 37,500.00                   37,500.00                  เฉพาะเจาะจง บ.ริชเมดิคอล/37,498 บ.ริชเมดิคอล/37,498 ราคาต  า-สุด  2 มิถุนายน 2563/ 115/2563

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(อุปกรณ์อะไหล่) 7,750.00                     7,750.00                    เฉพาะเจาะจง รักพรรณเซ็นเตอร์/7,750 รักพรรณเซ็นเตอร์/7,750 ราคาต  า-สุด  2 มิถุนาน 2563/ 116/2563

6 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ บง 1645 อจ. 5,960.00                     5,960.00                    เฉพาะเจาะจง อูช่่างสิน/5,960 อูช่่างสิน/5,960 ราคาต  า-สุด  5 มิถุนายน 2563/ 118/2563

7 ซ้ือยางนอกรถยนต์ กค 7031 อจ. 19,600.00                   19,600.00                  เฉพาะเจาะจง เทวานิมิต/19,600 เทวานิมิต/19,600 ราคาต  า-สุด  8 มิถุนายน 2563 /119/2563

8 ซ้ือเครื องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 85,000.00                   85,000.00                  เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/85,000 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/85,000 ราคาต  า-สุด 10  มิถุนายน 2563/ 120/2563

9 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ บค 4600 อจ. 2,200.00                     2,200.00                    เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิไดนาโม/2,200 สมศักด์ิไดนาโม/2,200 ราคาต  า-สุด  10 มิถุนายน 2563/ 121/2563

10 ซ้ือยางนอกรถยนต์ บค 3831 อจ. 14,000.00                   14,000.00                  เฉพาะเจาะจง เทวานิมิต/14,000 เทวานิมิต/14,000 ราคาต  า-สุด 10  มิถุนายน 2563/ 122/2563

11 ซ้ือเครื องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 85,800.00                   85,800.00                  เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน/์85,800 เจริญรัตน/์85,800 ราคาต  า-สุด  11 มิถุนายน 2563/ 123/2563

12 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล(งานวิจัยฯ) 12,000.00                   12,000.00                  เฉพาะเจาะจง น.ส.สายทอง วาปี/12,000 น.ส.สายทอง วาปี/12,000 ราคาต  า-สุด 11 มิถุนายน 2563/ 124/2563

13 ซ้ือเครื องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 15,000.00                   15,000.00                  เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/15,000 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/15,000 ราคาต  า-สุด 12 มิถุนายน 2563/ 130/2563

14 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล(งานวิจัยฯ) 12,000.00                   12,000.00                  เฉพาะเจาะจง สอ.จามจุรี อาจวิชัย/12,000 สอ.จามจุรี อาจวิชัย/12,000 ราคาต  า-สุด 18 มิถุนายน 2563/ 133/2563

15 จ้างเหมาจัดท าเอกสารโครงการส่งเสริมฯ 195,000.00                  195,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.อินด้ีอาร์ต/195,000 หจก.อินด้ีอาร์ต/195,000 ราคาต  า-สุด 19 มิถุนายน 2563/ 134/2563

16 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์(เครื องปรับ 5,050.00                     5,050.00                    เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/5,050 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/5,050 ราคาต  า-สุด 19 มิถุนายน 2563/ 135/2563

อากาศรถยนต์)

17 จ้างเหมาจัดท าวัดุส านักงาน 13,000.00                   13,000.00                  เฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563/ 136/2563

18 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 10,300.00                   10,300.00                  เฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563/ 137/2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

19 ซ้ือเครื องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 28,000.00                   28,000.00                  เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/28000 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/28000 ราคาต  าสุด 26 มิถุนายน 2563/ 138/2563

20 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 80-5379 อจ 700.00                        700.00                      เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/700 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/700 ราคาต  าสุด 26 มิถุนายน 2563/ 139/2563

21 จ้างเหมาจัดท าเอกสารตรวจราชการฯ 10,000.00                   10,000.00                  เฉพาะเจาะจง ธงชัยก็อปปี้/10000 ธงชัยก็อปปี้/10000 ราคาต  าสุด 26 มิถุนายน 2563/ 140/2563

22 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ นข 1028 อจ 2,775.05                     2,775.05                    เฉพาะเจาะจง โตโยต้า/2775.05 โตโยต้า/2775.05 ราคาต  าสุด 26 มิถุนายน 2563/ 141/2563

23 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ นข 1647 อจ 4,007.69                     4,007.69                    เฉพาะเจาะจง โตโยต้า/4007.69 โตโยต้า/4007.69 ราคาต  าสุด 26 มิถุนายน 2563/ 142/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ


