
ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ ไม่เกินรำคำกลำง

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ที่ก ำหนด

2 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง

ท ำควำมสะอำด ที่ก ำหนด

3 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง

ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ที่ก ำหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ ไม่เกินรำคำกลำง

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ที่ก ำหนด

2 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง

ท ำควำมสะอำด ที่ก ำหนด

3 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง

ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ที่ก ำหนด

4 น้ ำมันเชื้อเพลิง 5,620.00          5,620.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง
ที่ก ำหนด

๕ วัสดุส ำนักงำน 1,650.00          1,650.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เสำวลักษณ์ศึกษำภัณฑ์ หจก.เสำวลักษณ์ศึกษำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำกลำง
ที่ก ำหนด

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พ.ย.  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ ไม่เกินรำคำกลำง

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ที่ก ำหนด

2 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง

ท ำควำมสะอำด ที่ก ำหนด

3 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง

ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ที่ก ำหนด

4 น้ ำมันเชื้อเพลิง 5,880.00          5,880.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง
ที่ก ำหนด

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



ล ำดับ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง  (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 136,080.00      136,080.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ น.ส.วรรณิสำ  มำลย์โรจน์ ไม่เกินรำคำกลำง

ปฏิบัติหน้ำที นวก.สธ. ที่ก ำหนด

2 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสุภาวดี  อตุรา นายสุภาวดี  อตุรา ไม่เกินรำคำกลำง

ท ำควำมสะอำด ที่ก ำหนด

3 รำยงำนขอจำ้งเหมำบุคล 24,000.00        เฉพำะเจำะจง นายสว่าง  แสงเซ้ง นายสว่าง  แสงเซ้ง ไม่เกินรำคำกลำง

ตัดตกแต่งสวนและบริเวณ ที่ก ำหนด

4 น้ ำมันเชื้อเพลิง 5,000.00          5,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง
ที่ก ำหนด

5 น้ ำมันเชื้อเพลิง 3,712.00          3,712.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ควนเนียงบริกำร หจก.ควนเนียงบริกำร ไม่เกินรำคำกลำง
ที่ก ำหนด

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง

 แบ่งจำยเดือนละ 11,340

 แบ่งจำยเดือนละ 2,000









แบบ  สขร.1

เลทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เลขที ่1/2564
ลงวันที ่1  ตุลำคม  2563

เลขที ่2/2564
ลงวันที ่1  ตุลำคม  2563

เลขที ่3/2564
ลงวันที ่1  ตุลำคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



แบบ  สขร.1

เลทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  พฤศจกิำยน  2563

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  พฤศจกิำยน  2563

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  พฤศจกิำยน  2563

เลขที ่4/2564
ลงวันที ่10  พฤศจกิำยน  2563

เลขที ่๗/2563
ลงวันที ่22  พฤศจกิำยน  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พ.ย.  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



แบบ  สขร.1

เลทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  ธันวำคม  2563

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  ธันวำคม  2563

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่1  ธันวำคม  2563

เลขที ่๕/2564
ลงวันที ่3  พฤศจกิำยน  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2563  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง



เลทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่4  มกรำคม  2564

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่4  มกรำคม  2564

เบิกจำ่ย
ลงวันที ่4  มกรำคม  2564

เลขที ่๕/2564
ลงวันที ่7  มกรำคม  2564

เลขที ่6/2564
ลงวันที ่7  มกรำคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564  (ปีงบประมาณ 2564)
(ช่ือหน่วยงาน)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง








