
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำหรับสำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ณ วันท่ี 3๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๓ 
 

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

1  

 

                                                          ผู้รายงาน                    
                                                (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 5,400  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๔00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๐ ต.ค. 6๓ 
01/63 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓ 

แบบ สขร 1 

 

 

              ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๕,๕00  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๕00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๐ พ.ย. 6๓ 
02/63 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบ สขร 1 

 

              ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ วัสดุสำนักงาน ๙,๔๐๓  เฉพาะเจาะจง 
ร้านมีมาร์เก็ตต้ิง 
วงเงิน ๙,๔๐๓ 

ร้านมีมาร์เก็ตต้ิง 
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.6๓ 
0๓/63 

๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓,๘๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ร้านพีอาร์ ซาวด์ เซนเตอร์ 

จำกัด วงเงิน ๓,๘๐๐ 
ร้านพีอาร์ ซาวด์ เซนเตอร์ 

จำกัด 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี

เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.6๓ 
0๔/63 

๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๐,๖๑๐  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอุดมคอมพิวเตอร์ 

วงเงิน ๓๐,๖๑๐ 
ร้านอุดมคอมพิวเตอร์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี

เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๒ ธ.ค.6๓ 
0๕/63 

๔ วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๖,๓๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๖,๓๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ ธ.ค.6๓ 
0๖/63 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี 3๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 

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

 1  
 

              ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 3,419.08  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลล์ 
จำกัด วงเงิน 3,419.08 

บริษัท สกลนคร นิสสัน 
เซลล์ จำกัด 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๑ ม.ค 6๔ 
0๑/6๔ 

๒ วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๕,๓00  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๓00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๓๑ ม.ค 6๔ 
0๒/6๔ 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ 

แบบ สขร 1 

 

              ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ๕,๑๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอู่ ปิยะยนต์ กลการ วงเงิน 
๕,๑๐๐ 

ร้านอู่ ปิยะยนต์ กลการ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑๐ ก.พ. 6๔ 
0๓/6๔ 

๒ วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๓,๗๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๓,๗๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๒๘ ก.พ. 6๔ 
0๔/6๔ 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ สขร 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
               

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจัดซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ๓,๒๖๐  เฉพาะเจาะจง 
ร้านอู่ ปิยะยนต์ กลการ วงเงิน 
๓,๒๖๐ 

ร้านอู่ ปิยะยนต์ กลการ 
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
รายละเอียดที่เสนอถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ลงวันที่ ๒ ม.ีค. 6๔ 
0๕/6๔ 

๒ 
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

(เปลี่ยนยางนอก) 
๒๑,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลธนิตย์ 
เซอร์วิส วงเงิน ๓,๘๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลธนิตย์ 
เซอร์วิส 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
รายละเอียดที่เสนอถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ลงวันที่ ๕ ม.ีค. 6๔ 
0๖/6๔ 

๓ 
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

(ซ่อมแอร์) 
3,000  เฉพาะเจาะจง ร้านสิงโตแอร์ วงเงิน ๓,๐๐๐ ร้านสิงโตแอร ์

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
รายละเอียดที่เสนอถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. 6๔ 
0๗/6๔ 

๔ ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด 8,000  เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย มีพรม วงเงิน ๘,๐๐๐ 
บาท 

นายสุรชัย มีพรม 
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
รายละเอียดที่เสนอถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. 6๔ 
0๘/6๔ 

๕ วัสดุน้ำมนัเชื้อเพลิง ๕,๙๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๙๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
รายละเอียดที่เสนอถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. 6๔ 
0๙/6๔ 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ สขร 1 

 

 
   
 

                               ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๕,๒๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,๒๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑ เม.ย 6๔ 
๑๐/6๔ 



 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ สขร 1 

 

  

                               ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๒,๙๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๒,๙๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑ พ.ค. 6๔ 
๑๑/6๔ 



 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

แบบ สขร 1 

 

 

              ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖4 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๕,800  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,800 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑ มิ.ย. 6๔ 
๑2/6๔ 



               

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ สขร 1 

 
 

   
 

                               ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง ๕,8๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน ๕,8๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑ ก.ค. 6๔ 
๑3/6๔ 



 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ณ วันท่ี ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ สขร 1 

 
  

                               ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 9,3๐๐  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง อุดม
ทรัพย์ วงเงิน 9,3๐๐ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านดุง 
อุดมทรัพย์ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
และรายละเอียดท่ี
เสนอถูกต้อง ครบถ้วน 

ลงวันท่ี ๑ ส.ค. 6๔ 
๑4/6๔ 



 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ณ วันท่ี 2 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แบบ สขร 1 

 
 

   

                               ผู้รายงาน                    
                                                  (นางสาวพัชรี นินันตัง) 
                                                                                                         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินท่ี

จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจัดซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

- - - - - - - - - 


