
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ ท่ี พย0332/66
ก.พ.65 1,500.00         1,500.00        เฉพำะเจำะจง 180 ม.11 ต.สบบง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด  1 ก.พ.65

อ.ภูซำง จ.พะเยำ
2 จัดจ้ำงเหมำท้ำอำหำร นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ ท่ี พย0332/59

ก.พ.65 2,880.00         2,880.00        เฉพำะเจำะจง 148 ม.4 ต.หย่วน นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ รำคำต้่ำ  3 ก.พ.65
อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ

3 ร้ำน ต. แบตเตอร่ี 8/2565
จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 3,400.00         3,400.00        เฉพำะเจำะจง 21/3 ม.10 ต.หย่วน ร้ำน ต. แบตเตอร่ี รำคำต้่ำ  16 มี.ค.65

อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ
4 ร้ำนพีรพงศ์ วิชำภัณฑ์ 7/2565

จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 6,117.00         6,117.00        เฉพำะเจำะจง 170  ม.5 บ้ำนไชยพรม ต.เวียง ร้ำนพีรพงศ์ วิชำภัณฑ์ รำคำต้่ำ  16 มี.ค.65
อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ

5 จัดจ้ำงเหมำท้ำอำหำร นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ ท่ี พย0332/111
มี.ค.65 3,240.00         3,240.00        เฉพำะเจำะจง 148 ม.4 ต.หย่วน นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ รำคำต้่ำ  1 มี.ค.65

อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ ท่ี พย0332/113
มี.ค.65 1,000.00         1,000.00        เฉพำะเจำะจง 180 ม.11 ต.สบบง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด 1-มี.ค.-65

อ.ภูซำง จ.พะเยำ
2 จัดจ้ำงเหมำท้ำอำหำร นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ ท่ี พย0332/165

เม.ย.65 3,000.00         3,000.00        เฉพำะเจำะจง 148 ม.4 ต.หย่วน นำยเมธี มิลลวงค์ รำคำต้่ำ  31 มี.ค.65
อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ

3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ ท่ี พย0332/167
เม.ย.65 1,500.00         1,500.00        เฉพำะเจำะจง 180 ม.11 ต.สบบง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด 31-มี.ค.-65

อ.ภูซำง จ.พะเยำ
4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ ท่ี พย0333/210

พ.ค.65 2,571.90         2,571.90        เฉพำะเจำะจง 180 ม.11 ต.สบบง หจก.พิบูลธัมพำณิชย์ รำคำตำมท้องตลำด 2-พ.ค.-65
อ.ภูซำง จ.พะเยำ

5 จัดจ้ำงเหมำท้ำอำหำร นำงสำยพิน วงศ์ใหญ่ ท่ี พย0332/227
พ.ค.65 3,000.00         3,000.00        เฉพำะเจำะจง 148 ม.4 ต.หย่วน นำยเมธี มิลลวงค์ รำคำต้่ำ  5 พ.ค.65

อ.เชียงค้ำ จ.พะเยำ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า
วันท่ี 2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ไม่มีการด าเนิน
 การจัดซ้ือจัดจ้าง  -  -  -  -  -  -  -
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


