
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือนตุลำคม 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 187/62 ลว 26 ก.ย.62

(อ้ำงอิงรำคำ ณ หัวจ่ำย) 6,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ตุลำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันท่ี  31  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.62 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 21/63 ลว 30 ต.ค. 62

 (2,000   บำท) (อ้ำงอิงรำคำ ณ หัวจ่ำย) 6,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน ธันวำคม 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 34/63 ลว 28 พ.ย. 62

 (1,000   บำท) 6,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม  2562

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันท่ี  30  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน มกรำคม 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 53/63 ลว 2 ม.ค. 63

 (1,200   บำท) 6,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม  2563

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันท่ี  30  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน กุมภำพันธ์ 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 57/63 ลว 28 ม.ค. 63

 (3,150   บำท) 6,000.00

วันท่ี  28  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2562

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง เดือน มีนำคม 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ขนอมแสงดำว จก บ.ขนอมแสงดำว จก รำคำท้องตลำดและให้เครดิต

 (2,300   บำท) 6,000.00

2 จัดจ้ำงตรวจเช็คซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ 2,954.89                 2,954.89               เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 09/63 ลว  22 ต.ค. 62

รำชกำร 2,954.89                             

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,895.00               15,895.00             เฉพำะเจำะจง บจก. พีอ็นเอสไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส บจก. พีอ็นเอสไฮเทค แอนด์ เซอร์วิส รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 79/63 ลว 24 มี.ค. 63

15,895.00                           

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,900.00                 4,900.00 เฉพำะเจำะจง หสม.ขนอมเจริญพำณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพำณิชย์ รำคำท้องตลำดและให้เครดิต 78/63 ลว 20  มี.ค. 63

4,900.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม  2563

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันท่ี  30  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563


