
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ส าหรับส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561แบบ สขร แบบ สขร 1 

1  
 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,300  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 4,300 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ ต.ค. 62 
01/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖2 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 4,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๙ พ.ย. 62 
02/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี 2๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖2 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๕,๖00  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๖00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๗ ธ.ค. 62 
0๓/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วนัท่ี ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ ประกันภัยรถยนต์ ๒,๒๕๗.70  เฉพาะเจาะจง 
สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) วงเงิน 1934.56 

สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๒ ม.ค. 6๓ 
สน ๐๙๓๒/6๗ 

๒ วัสดุส านักงาน 1๐,๐๙๐  เฉพาะเจาะจง 
ร้านมีนาศึกษาภัณฑ์ วงเงิน   
1๐,๐๙๐ 

ร้านมีนาศึกษาภัณฑ์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๒ ม.ค. 6๓ 
63017367536 

๓ วัสดุก่อสร้าง ๑,๗65  เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมัยการช่าง วงเงิน     
๑,๗65 

ร้านสมัยการช่าง 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๐ ม.ค. 6๓ 
63017549767 

4 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๕,๓00  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๓00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ ม.ค. 6๓ 
0๔/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,505.41  เฉพาะเจาะจง 
บ.สกลนครนิสสันเซลล์ จ ากัด 
วงเงิน 2,505.41 

บ.สกลนครนิสสันเซลล์ 
จ ากัด 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี 19 ก.พ. 6๓ 
63027353799 

๒ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๔,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๘ ก.พ. 6๓ 
0๕/63 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
แบบ สขร 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,830  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 4,830 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ มี.ค. 6๓ 
0๖/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,300  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ วงเงิน 
69,300 

ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี 15 เม.ย.6๓ 
สน ๐๙๓๒/๒๑๕ 

๒ 
ซ่อมเปล่ียนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

5,000  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ วงเงิน   
5,000 

ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี 15 เม.ย.6๓ 
สน ๐๙๓๒/๒๑๖ 

4 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 3,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๐ เม.ย.6๓ 
0๗/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,150  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ วงเงิน 
3,150 

ร้านอดุมคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี 18 พ.ค.6๓ 
สน ๐๙๓๒/๒๗๖ 

๒ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 3,500 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ พ.ค.6๓ 
08/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ 
ซ่อมแซมบ้านพัก

ข้าราชการ  
29,666  เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมัยการช่าง วงเงิน   
29,666 

ร้านสมัยการช่าง 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี 1๗ ม.ิย.6๓ 
สน ๐๙๓๒/๓๑๐ 

๒ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,880  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 4,880 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๐ มิ.ย 6๓ 
0๙/63 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 6,200  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 6,200 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ ก.ค.6๓ 
๑๐/63 


