
               แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน 

วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  -       

2   -       

3   -       

 

 

(นางจรรยา  เชื้อหมอ) 
ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

วันที่  31 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง           1,850 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนุ้ยวัสดุก่อสร้าง  เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 10/
๒๕๖4 ลงวันที่13 ม.ค.
๒๕๖4 

บริหารทั่วไป 

2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,120 -  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านประยรุวสัดุ

ก่อสร้าง 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 09/
๒๕๖4 ลงวันที่13 ม.ค.
๒๕๖4 

บริหารทั่วไป 

3 จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ตัดหญ้า  สสอ 

3,500 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมาน  กนุาธิ เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

 สัญญาซื้อเลขที่ 07/
๒๕๖4 ลงวันที่13 ม.ค.
๒๕๖4 

บริหารทั่วไป 

 

 

     (นางจรรยา  เชื้อหมอ) 
ผู้รายงาน 

 

 



   แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์ 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

วันที่  28 เดอืน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาทีเ่สนอ 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ค่าจ้างประกอบอาหาร
และอาหารว่างประชุม 

3,120 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวมัน สุดสม  
3,120 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 09/
๒๕๖4 ลงวันที่15 ก.พ
๒๕๖4  

- 

2 จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน
(โต๊ะท างาน) 

7,150 -  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ.เทรด
ดิ้ง จ ากัด 7,150  

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 15/
๒๕๖4 ลงวันที่17 ก.พ
๒๕๖4 

 

3 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 14,500 -  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไพฑูรย์
คอมพิวเตอร์ 14,500  

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 16/
๒๕๖4 ลงวันที่17 ก.พ
๒๕๖4 

 

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ชุด
ไมค์ห้องประชุม) 

19,800 -  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไพฑูรย์
คอมพิวเตอร์ 19,800  

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 17/
๒๕๖4 ลงวันที่17 ก.พ
๒๕๖4 

 

5 จ้างติดต้ังไฟฟ้าระบบ
สวิทช์แสงพร้อมอุปกรณ์ 

7,500 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิรภพ ขัดศิริ 
7500 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 18/๒๕๖4 

ลงวันที่17 ก.พ๒๕๖4 
 

    



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าหลวง จังหวัดน่าน 

วันที่  28 เดอืน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาทีเ่สนอ 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ส านักงาน 

9,500 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอินทอน เชื้อหมอ 
9500 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 19/๒๕๖4 

ลงวันที่17 ก.พ๒๕๖4 
- 

7 ติดตั้งประตูกระจกบาน
เลื่อน และบนหน้าต่างห้อง
ประชุม 

33,973 -  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.พี. อลูมินั่ม
น่าน 33,973 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 20/๒๕๖4 

ลงวันที่17 ก.พ๒๕๖4 
 

8 ติดตั้งป้ายพาสวู้ดพร้อมโล
โก้ห้องประชุม 

3,800 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหมีกราฟฟิคดีไซน์  
3,800 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 21/๒๕๖4 

ลงวันที่17 ก.พ๒๕๖4 
 

9 ค่าจ้างท าตรายาง 1,580 -  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านท าป้ายสมภพ 
1,580 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 8/๒๕๖4 

ลงวันที่ 8 ก.พ๒๕๖4 
 

10 จ่ายท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน ก.พ64 

4,800 -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรพิมล กุณาธิ 
4800 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่ก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 14/๒๕๖4 

ลงวันที่17 ก.พ๒๕๖4 
 

 

 

(นางจรรยา  เชื้อหมอ) 
ผู้รายงาน 



 

   แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลสวง จงัหวัดน่าน 

วันที่  10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
(นางจรรยา  เชื้อหมอ) 

ผู้รายงาน 
 

 

 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

- -  - - - - - 


