
แบบ  สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน                                                        

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ 
 ไตรมาสที่ 1  เดือนตุลาคม 2564  – 14 ธันวาคม 2564 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

60,000.00 บาท 60,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดาวเทียมการคา้ 
      60,000.00 บาท 

ร้านดาวเทียมการคา้ 
60,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

2 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
สะอาด (เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

36,000.00 บาท   36,000.00 บาท   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร เดิมแก้ว 
   36,000.00 บาท   

นายสุนทร เดิมแก้ว 
   36,000.00 บาท   

   ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 1/2565 
ลว.1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

3 ขอเช่าใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

7,575.60 บาท 7,575.60 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท โทรคมนาคม 
แห่งชาติ (จำกัด) 
7,575.60 บาท 

บริษัท โทรคมนาคม 
แห่งชาติ (จำกัด) 
7,575.60 บาท 

  ราคาเหมาะสม หนังสือข้อตกลง 
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

42,000.00 บาท 42,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
42,000.00 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) 42,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 2/2565 
ลว.1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน 

 



แบบ  สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564                                                      

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ 
วันที ่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

60,000.00 บาท 60,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดาวเทียมการคา้ 
      60,000.00 บาท 

ร้านดาวเทียมการคา้ 
60,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

2 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
สะอาด (เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

36,000.00 บาท   36,000.00 บาท   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร เดิมแก้ว 
   36,000.00 บาท   

นายสุนทร เดิมแก้ว 
   36,000.00 บาท   

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 1/2565 
ลว.1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

3 ขอเช่าใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

7,575.60 บาท 7,575.60 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท โทรคมนาคม 
แห่งชาติ (จำกัด) 
มหาชน 
7,575.60 บาท 

บริษัท โทรคมนาคม 
แห่งชาติ (จำกัด) มหาชน 
7,575.60 บาท 

ราคาเหมาะสม หนังสือข้อตกลง 
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน) 

4 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
(เดือนตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565) 

42,000.00 บาท 42,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) 42,000.00 บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
42,000.00 บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 2/2565 
ลว.1 ตุลาคม 2564 
(เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน 

 



แบบ  สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564                                                      

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ 
วันที ่ 23 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 
 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน 

พฤศจิกายน 2564 
       

         
         
         
         
         
         
         

 



แบบ  สขร.1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564                                                      

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ 
วันที ่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซือ้หรือจ้าง 
 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน 

ธันวาคม 2564 
       

         
         
         
         
         
         
         

 






