
แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่1/2563

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ตุลำคม  2562

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่2/2563
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ตุลำคม  2562

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่3/2563
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ตุลำคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตลุาคม  2562  (ปีงบประมาณ 2563)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  พฤศจิกำยน  2562

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  พฤศจิกำยน  2562

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  พฤศจิกำยน  2562

4 น้ ำมันเชือ้เพลิง 5,620.00          5,620.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่4/2564
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่3  ตุลำคม  2562

๕ วสัดุส ำนักงำน 1,650.00          1,650.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เสำวลักษณ์ศึกษำภัณฑ์ หจก.เสำวลักษณ์ศึกษำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่๗/2563
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่๒๒  พฤศจิกำยน  2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562  (ปีงบประมาณ 2563)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ธนัวำคม  2562

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ธนัวำคม  2562

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่1  ธนัวำคม  2562

4 น้ ำมันเชือ้เพลิง 5,880.00          5,880.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่๕/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่3  พฤศจิกำยน  2563

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562  (ปีงบประมาณ 2563)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มกรำคม  2563

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มกรำคม  2563

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มกรำคม  2563

4 น้ ำมันเชือ้เพลิง 5,000.00          5,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่๕/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่7  มกรำคม  2563

5 น้ ำมันเชือ้เพลิง 3,712.00          3,712.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่6/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่7  มกรำคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562  (ปีงบประมาณ 2562)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  กุมภำพันธุ ์ 2563

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  กุมภำพันธุ ์ 2563

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  กุมภำพันธุ ์ 2563

4 น้ ำมันเชือ้เพลิง 3,170.00          3,170.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่7/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  กุมภำพันธุ ์ 2563

5 ค่ำจ้ำงเหมำซอมโรงรถ 38,600.00        38,600.00   เฉพำะเจำะจง งำนเหล็กควนเนียง งำนเหล็กควนเนียง ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่14/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่24  กุมภำพันธุ ์ 2563

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 525.00            525.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนหน้ำโรงเรียนเคร่ืองเขียน ร้ำนหน้ำโรงเรียนเคร่ืองเขียน ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่15/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่5  กุมภำพันธุ ์ 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562  (ปีงบประมาณ 2562)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลยโ์รจน์ ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มีนำคม  2563

2 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ท ำควำมสะอำด ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มีนำคม  2563

3 รำยงำนขอจ้ำงเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง เบิกจ่ำย
ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่4  มีนำคม  2563

4 น้ ำมันเชือ้เพลิง 4,200.00          4,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่16/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่7  มีนำคม  2563

5 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ 12,703.68        12,703.68   เฉพำะเจำะจง ศูนยร์ถยนต์ฟอร์ด หำดใหญ่ ศูนยร์ถยนต์ฟอร์ด หำดใหญ่ ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่17/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่12  มีนำคม  2563

6 ค่ำซ่อมบ ำรุง คอมพิวเตอร์ 10,880.00        10,880.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอคอน ร้ำนไอคอน ไม่เกินรำคำกลำง เลขที ่18/2562
ทีก่ ำหนด ลงวนัที ่15  กุมภำพันธุ ์ 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562  (ปีงบประมาณ 2562)
(ชือ่หน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000


