
ส่วน
ที่ ภก
เรื่อง
เรียน 

แบบส

รอบเดื
ทู้ ราย
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นราชการ สํ
ก ๐๓๓๒.๐๑/

ง ขอส่งแบบส
   สาธารณสขุ

ด้ว
สขร.๑ ในรอบ

ในก
ดือนตุลาคม 2
ยละเอียดตาม

จึงเ
  

 

  

      

  
  

สาํนักงานสาธา

/179        

สรุปผลการดํา
ขอําเภอกะทู้  

ย สํานักงานส
บเดือนตุลาคม

การน้ี สํานักง
2564 - มีนา
มที่แนบมาพร้อ

เรียนมาเพ่ือโป
 

  

  

  
  

บ
ารณสุขอําเภอ

                

เนินการจัดซื้อ
    

สาธารณสุขอํา
ม 2564 - มีน

งานสาธารณส
าคม ๒๕๖5 แ
อมน้ี 

ปรดพิจารณาอ

  

  
  

  
   

บันทึกข้อ
อกะทู้  จังหวัด

           วันที

อจัดจ้างใน รอ

าเภอกะทู้  ได้
นาคม ๒๕๖5

สุขอําเภอกะท
และขออนุญาต

อนุมัติ 

(นาง
นักวิชาก

 

      (น
       เจ้าพนัก

       

    (นา
  สาธารณสุขอ

    ผูว้

อความ 
ดภูเก็ต  โทร. 

ที ่    30  มนี

อบเดือน ตุลา

ด้ดําเนินการส
5 เรียบร้อยแล้

ทู้  ขอส่งแบบ
ตเผยแพร่บนเ

งสาวป่ินผกา  
การสาธารณสุ
   เจ้าหน้าที่ 

นางสาวกมุภา
กงานสาธารณส
  หัวหน้าเจ้าห

ายพีระพงษ์  
อําเภอกะทู้  ป
ว่าราชการจังห

 ๐๗๖ ๓๒๑ ๖

นาคม   ๒๕๖5

คม 2564 - 

รุปผลการดํา
้ว 

บสรุปผลการด
เว็บไซต์ สํานัก

 เป็ดทอง) 
สขุปฏิบัติการ 
 

า  ดาศรี) 
สุขชํานาญงาน

หน้าที่ 

 ชีพเหล็ก) 
ปฏิบัติราชการ
หวัดภูเก็ต 

 ๖๓๓  

5 

 มีนาคม ๒๕๖

เนินการจัดซื้อ

ดําเนินการจัด
กงานสาธารณ

 

น 

รแทน 

๖5 

อจัดจ้าง ตาม

ดซื้อจัดจ้างใน
ณสุขอําเภอกะ

ม

น
ะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2564 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................................) 

                                 ตำแหน่ง………………………………………………………......... 
วันท ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
30 มีนาคม  2565 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มนีาคม 2565   

 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง 
 

                 สาธารณสุขอําเภอกะทู้     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

   

      

นางสาวปิ่นผกา  เป็ดทอง 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มนีาคม 2565   
 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 



ส่วน
ที่ ภก
เรื่อง
เรียน 

ตามแ

ในรอบ
กะทู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นราชการ โร
ก ๐๓๓๒.๐๑/

ง ขอส่งแบบส
   สาธารณสขุ

ด้ว
แบบสขร.๑ ใน

ในก
บเดือนตุลาคม
 รายละเอียดต

จึงเ
  

 

   

  

  
  

รงพยาบาลสง่

/40        

สรุปผลการดํา
ขอําเภอกะทู้  

ย โรงพยาบา
นรอบเดือนตุล

การน้ี โรงพยา
ม 2564- มก
ตามที่แนบมาพ

เรียนมาเพ่ือโป
 

                 

  

  
  

บ
งเสริมสุขภาพ

                

เนินการจัดซื้อ
    

ลส่งเสริมสุขภ
ลาคม 2564-

าบาลส่งเสริม
กราคม 2565
พร้อมน้ี 

ปรดพิจารณาอ

                  

  

 ผู้

บันทึกข้อ
ตําบลกะทู้  อ

           วันที

อจัดจ้างใน รอ

ภาพตําบลกะ
- มกราคม 25

มสุขภาพตําบล
5 และขออนญุ

อนุมัติ 

        

   (นา

ผูอํ้านวยการโร

อความ 
อําเภอกะทู้  จั

ที ่    8   กุมภ

อบเดือน ตุลา

ะทู้ ได้ดําเนินก
565  เรียบร้อ

ลกะทู้ ขอส่งแ
ญาตเผยแพรบ่

ยนําชัย  ประ

รงพยาบาลส่ง

จงัหวัดภูเก็ต  โ

ภาพันธ์   ๒๕๖

คม 2564 - 

การสรุปผลกา
อยแล้ว 

แบบสรุปผลก
บนเว็บไซต์ สาํ

ะทีป ณ ถลาง)

งเสริมสุขภาพต

  โทร. ๐๗๖32

๖5 

 มกราคม ๒๕

ารดําเนินการ

ารดําเนินการ
านักงานสาธา

) 

ตําบลกะทู้ 

21548 

๕๖5 

รจัดซื้อจัดจ้าง

รจัดซื้อจัดจ้าง
รณสุขอําเภอ

ง 

ง
อ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 

สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................................) 

                                 ตำแหน่ง………………………………………………………......... 
วันท ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
8  กุมภาพันธ์  2565 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565   

 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง 
 

                 สาธารณสุขอําเภอกะทู้     ผอ.รพ.สต.กกะทู้ 

 

   

      

นายนําชัย  ประทีป ณ ถลาง 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565   
 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 



ส่วน
ที่ ภก
เรื่อง
เรียน 

ตามแ

ในรอ
กะทู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นราชการ โร
ก ๐๓๓๒.๐๑/

ง ขอส่งแบบส
   สาธารณสขุ

ด้ว
แบบสขร.๑ ใน

ในก
บเดือน กุมภ

 รายละเอียดต

จึงเ
  

 

   

  

  
  

รงพยาบาลสง่

/93        

สรุปผลการดํา
ขอําเภอกะทู้  

ย โรงพยาบา
นรอบเดือน กุม

การน้ี โรงพยา
าพันธ์ ถึง มีน
ตามที่แนบมาพ

เรียนมาเพ่ือโป
 

                 

  

  
  

บ
งเสริมสุขภาพ

                

เนินการจัดซื้อ
    

ลส่งเสริมสุขภ
มภาพันธ์ ถึง 

าบาลส่งเสริม
นาคม 2565 
พร้อมน้ี 

ปรดพิจารณาอ

                  

  

 ผู้

 

บันทึกข้อ
ตําบลกะทู้  อ

           วันที

อจัดจ้างใน รอ

ภาพตําบลกะ
 มีนาคม 256

มสุขภาพตําบล
 และขออนุญ

อนุมัติ 

        

   (นา

ผูอํ้านวยการโร

อความ 
อําเภอกะทู้  จั

ที ่    30  มนี

อบเดือน กุมภ

ะทู้ ได้ดําเนินก
65 เรียบร้อยแ

ลกะทู้ ขอส่งแ
ญาตเผยแพร่บ

ยนําชัย  ประ

รงพยาบาลส่ง

จงัหวัดภูเก็ต  โ

นาคม   ๒๕๖5

ภาพันธ์ ถึง มีน

การสรุปผลกา
แล้ว 

แบบสรุปผลก
บนเว็บไซต์ สํา

ะทีป ณ ถลาง)

งเสริมสุขภาพต

  โทร. ๐๗๖32

5 

นาคม 2565 

ารดําเนินการ

ารดําเนินการ
านักงานสาธา

) 

ตําบลกะทู้ 

21548 

 

รจัดซื้อจัดจ้าง

รจัดซื้อจัดจ้าง
รณสุขอําเภอ

ง 

ง
อ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 

สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................................) 

                                 ตำแหน่ง………………………………………………………......... 
วันท ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
30  มีนาคม  2565 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565   

 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง 
 

                 สาธารณสุขอําเภอกะทู้     ผอ.รพ.สต.กกะทู้ 

 

   

      

นายนําชัย  ประทีป ณ ถลาง 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนตุลาคม 2564- มกราคม 2565   
 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 



 
 



ส่วน
ที่ ภก
เรื่อง
เรียน 

ตามแ

ในรอ
อําเภอ
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นราชการ โร
ก ๐๓๓๒.๐2/

ง ขอส่งแบบส
   สาธารณสขุ

ด้ว
แบบสขร.๑ ใน

ในก
บเดือนกุมภา
อกะทู้ รายละ

จึงเ
  

 

   
   
   
   
   

รงพยาบาลสง่

/148        

สรุปผลการดํา
ขอําเภอกะทู้  

ย โรงพยาบา
นรอบเดือนกมุ

การน้ี โรงพยา
าพันธ์ 2565
ะเอียดตามที่แ

เรียนมาเพ่ือโป
 

                 
  
  
  
  

บ
งเสริมสุขภาพ

                

เนินการจัดซื้อ
    

ลส่งเสริมสุขภ
มภาพันธ์ 256

าบาลส่งเสริมส
5 - มีนาคม 2
นบมาพร้อมนี

ปรดพิจารณาอ

                  
  
   
   
   

บันทึกข้อ
ตําบลกมลา  

           วันที

อจัดจ้างใน รอ

ภาพตําบลกม
65 - มีนาคม 

สุขภาพตําบล
2565 และขอ
น้ี 

อนุมัติ 

        
   ลงชื
                 
     พยาบาลวิ
    ผู้อํานวยกา

อความ 
  อําเภอกะทู้  

ที ่ 30  มีนาค

อบเดือน กุมภ

ลา ได้ดําเนิน
 2565  เรียบ

กมลา ขอส่งแ
ออนุญาตเผย

ช่ือ..................
    (นางสาวเจ
วิชาชีพชํานาญ
ารโรงพยาบาล

  จังหวัดภูเก็ต 

คม   ๒๕๖5 

ภาพันธ์ 2565

การสรุปผลก
บร้อยแล้ว 

แบบสรุปผลก
แพร่บนเว็บไ

......................
รติย์  วุฒิชาญ

ญการ  รักษาก
ลส่งเสริมสุขภ

  โทร. 0 763

5 - มีนาคม ๒

ารดําเนินการ

ารดําเนินการ
ซต์ สํานักงาน

............... 
ญ) 
การในตําแหน่
ภาพตําบลกมล

38 5136 

๒๕๖5 

รจัดซื้อจัดจ้าง

รจัดซื้อจัดจ้าง
นสาธารณสุข

ง 
ลา 

ง 

ง
ข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2565 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................................) 

                                 ตำแหน่ง………………………………………………………......... 
วันท ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
30 มีนาคม  2565 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2565   

 

นักวิชาการสาธารณสุข 
 

นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง 
 

                 สาธารณสุขอําเภอกะทู้ รักษาการในตําแหน่งผอ.รพ.สต.กมลา 

 

   

      

นางสาวเจรติย์ วุฒิชาญ 

แบบสขร.๑ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2565   
 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 



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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 1/65

ต.ค. 64 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด

1,000.00 1,000.00

                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2564

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 (1)

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)

1

.............................................................ผ์ูรำยงำน



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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 2/65

พ.ย. 64 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด

2,000.00 2,000.00

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 (1)

1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ 2564

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

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 จ์ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนักงำน 49,000 49,000 เฉพำะเจำะจง นายไกรศักดิ ์ ไชยอนิทร์นายไกรศักดิ ์ ไชยอนิทร์ 3/65

สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู 49,000 49,000 1/12/64

ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 4/65

ธ.ค. 64 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด

1,500.00 1,500.00

2

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  พ.ศ 2564

วันท่ี  31   เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 5/65

ม.ค.65 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด

1,500.00 1,500.00

1

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 (1)



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 6/65

ก.พ.65 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด

1,000.00 1,000.00

1

แบบ+A127:I133สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ้  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  28   เดือน กุมภำพันธ้ พ.ศ. 2565 (1)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)



2 จ์ำงต์ออำยุเว็ปไซด์ 2,500.00                     2,500.00 วา่ที ่ร.ต.วรท  นรทิรรั์กษ์วา่ที ่ร.ต.วรท  นรทิรรั์กษ์ 7/65

2,500.00 2,500.00

                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต บริษัทแสงอำทิตย์ภูเก็ต น้้ำมันมีคุณภำพ 8/65

มี.ค.65 ป์โตเล่ียม จ้ำกัด ป์โตเล่ียม จ้ำกัด
1

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบ+A127:I133สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 (1)



1,000.00 1,000.00

2 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ พร์อมติดต้ัง 99,000 4,800 เฉพำะเจำะจง บรษัิทชชูว่ยเทรดดิง้ กรุ๊ป จ ากัด บรษัิทชชูว่ยเทรดดิง้ กรุ๊ป จ ากัด 9/65

4,800 4,800 11/3/2565

3 จ์ำงท้ำส่ือประชำสัมพันธ์และ 21,000 21,000 เฉพำะเจำะจง ภเูก็ต พรเีมีย่ม แอนด ์สปอรต์ภเูก็ต พรเีมีย่ม แอนด ์สปอรต์ 10/65

ส่ือให์ควำมร์ู 21,000.00 21,000.00 15/3/2565

4 ซ้ือวัสดุงำนบ์ำนงำนครัว 7,070.00                     7,070.00               เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซปุเปอรช์ปี จ ากัด บรษัิท ซปุเปอรช์ปี จ ากัด 11/65

7,070.00                           7,070.00                           28/3/2565

                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                    สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

                   (นำงสำวป์์นผกำ  เป์ดทอง)          (นำยพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

........................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

.............................................................ผ์ูรำยงำน

ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนี้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

                  เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

         (นำยพีระพงษ์  ชีพเหล็ก)

        สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 (1)

              (นำยวรพล  สิทธิเดช)

ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนี้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

                  เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ         สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

.............................................................ผ์ูรำยงำน ........................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

              (นำยวรพล  สิทธิเดช)          (นำยพีระพงษ์  ชีพเหล็ก)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)



ช้องท่ี (1)

ช้องท่ี (2)

ช้องท่ี (3)

ช้องท่ี (4)

ช้องท่ี (5)

ช้องท่ี (6)

ช้องท่ี (7)

ช้องท่ี (8)

ช้องท่ี (9)

ช้องท่ี (10) ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือ พร์อมท้ังวัน เดือน ป์ ท่ีท้ำสัญญำหรือข์อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินก์ูหรือเงินช์วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ์ำไม์มีวงเงินดังกล์ำวให์ระบุวงเงินท่ีประมำณว์ำจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผ์ูท่ีเข์ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ์ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร์อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผ์ูท่ีได์รับกำรคัดเลือกให์เป์นผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำง พร์อมท้ังรำคำท่ีได์ตกลงซ้ือหรือจ์ำง

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ป์ ท่ีจัดท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ์ำงน้ัน

ให์เรียงล้ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ์ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำงรำยน้ัน



ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือ พร์อมท้ังวัน เดือน ป์ ท่ีท้ำสัญญำหรือข์อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินก์ูหรือเงินช์วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ์ำไม์มีวงเงินดังกล์ำวให์ระบุวงเงินท่ีประมำณว์ำจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผ์ูท่ีเข์ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ์ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร์อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผ์ูท่ีได์รับกำรคัดเลือกให์เป์นผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำง พร์อมท้ังรำคำท่ีได์ตกลงซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวันท่ี เดือน ป์ ท่ีจัดท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ์ำงน้ัน

ให์เรียงล้ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ์ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำงรำยน้ัน



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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 1/65

ต.ค. 65 (1) 1,500.00 1,500.00 5/10/65

2 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 2/65

ต.ค. 65 (2) 1,500.00 1,500.00 20/10/65

3 ซ้ือวัสดุงำนบ์ำนงำนครัว 14,076.50 14,076.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด 3/65

14,076.50 14,076.50 27/10/65

4 ซ้ือเวชภัณฑ์กำรแพทย์ 6,044.25 6,044.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด 4/65

มิใช์ยำ 6,044.25 6,044.25 27/10/65

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,208.00 3,208.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด 9/65

3,208.00 3,208.00 27/10/65

6 ซ้ือน้้ำด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด 10/65

4,800.00 4,800.00 27/10/65

                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2564

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 (1)

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)

1

.............................................................ผ์ูรำยงำน



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 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 5/65

พ.ย. 65 1,500.00 1,500.00 8/11/65

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 (1)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  พ .ศ 2564

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู

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 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 6/65

ธ.ค. 65 1,500.00 1,500.00 1/12/64

2 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 7/65

ธ.ค. 65 (2) 1,500.00 1,500.00 28/12/64

3 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 22,800 22,800 เฉพำะเจำะจง ห์ำงห์ุนส์วนจ้ำกัด มำนิตย์กำรยำง ห์ำงห์ุนส์วนจ้ำกัด มำนิตย์กำรยำง 8/65

22,800 22,800 29/12/64

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  พ.ศ 2564

วันท่ี  31   เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู

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 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 11/65

ม.ค. 65 1,500.00 1,500.00 6/1/65

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้

วันท่ี  31   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 (1)



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู

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 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 12/65

ก.พ. 65 1,500.00 1,500.00

แบบ+A127:I133สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ้  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้

วันท่ี  28   เดือน กุมภำพันธ้ พ.ศ. 2565 (1)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู

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 จ์ำงซ์อมคอมพิวเตอร์ 4,790 4,790 เฉพำะเจำะจง ว์ำท่ี ร.ต.วรท นินทร์รักษ์ ว์ำท่ี ร.ต.วรท นินทร์รักษ์ 13/65

รหัสครุภัณฑ์ 7440-001- 4,790 4,790 4/3/2565

0001-9-58(2/3)

2 จ์ำงซ์อมคอมพิวเตอร์ 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง ว์ำท่ี ร.ต.วรท นินทร์รักษ์ ว์ำท่ี ร.ต.วรท นินทร์รักษ์ 14/65

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

แบบ+A127:I133สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  พ.ศ 2565

(ช่ือหน้วยงำน) โรงพยำบำลส้งเสริมสุขภำพต ำบลกะทู้

วันท่ี  31   เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 (1)

.............................................................ผ์ูรำยงำน

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



รหัสครุภัณฑ์ 7440-010- 4,800 4,800 14/3/2565

0002/20/62

3 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัดบรษัิท บางจากกรนีเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ 15/65

มี.ค. 65 1,500.00 1,500.00 14/3/2565

                                                          ................................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

                                  ผ์ูอ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส์งเสริมสุขภำพต้ำบลกะท์ู

                      (นำยคมสันต์  สุขจิต)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)

                         เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผ์ูรำยงำน



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

........................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

.............................................................ผ์ูรำยงำน

ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนี้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

                  เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ

         (นำยพีระพงษ์  ชีพเหล็ก)

        สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 (1)

              (นำยวรพล  สิทธิเดช)

ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนี้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

                  เจ์ำหน์ำท่ีพัสดุ         สำธำรณสุขอ้ำเภอกะท์ู

.............................................................ผ์ูรำยงำน ........................................................หัวหน์ำหน์วยงำน

              (นำยวรพล  สิทธิเดช)          (นำยพีระพงษ์  ชีพเหล็ก)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)

แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  30   เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ.ศ 2561

(ช่ือหน้วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2561 (1)



ช้องท่ี (1)

ช้องท่ี (2)

ช้องท่ี (3)

ช้องท่ี (4)

ช้องท่ี (5)

ช้องท่ี (6)

ช้องท่ี (7)

ช้องท่ี (8)

ช้องท่ี (9)

ช้องท่ี (10) ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือ พร์อมท้ังวัน เดือน ป์ ท่ีท้ำสัญญำหรือข์อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินก์ูหรือเงินช์วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ์ำไม์มีวงเงินดังกล์ำวให์ระบุวงเงินท่ีประมำณว์ำจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผ์ูท่ีเข์ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ์ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร์อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผ์ูท่ีได์รับกำรคัดเลือกให์เป์นผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำง พร์อมท้ังรำคำท่ีได์ตกลงซ้ือหรือจ์ำง

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ป์ ท่ีจัดท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ์ำงน้ัน

ให์เรียงล้ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ์ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำงรำยน้ัน



ระบุเลขท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือ พร์อมท้ังวัน เดือน ป์ ท่ีท้ำสัญญำหรือข์อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินก์ูหรือเงินช์วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ์ำไม์มีวงเงินดังกล์ำวให์ระบุวงเงินท่ีประมำณว์ำจะซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีกำรท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ์ำงในคร้ังน้ัน

ระบุช่ือของผ์ูท่ีเข์ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ์ำงคร้ังน้ันทุกรำย พร์อมท้ังรำคำท่ีเสนอ

ระบุช่ือผ์ูท่ีได์รับกำรคัดเลือกให์เป์นผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำง พร์อมท้ังรำคำท่ีได์ตกลงซ้ือหรือจ์ำง

ระบุวันท่ี เดือน ป์ ท่ีจัดท้ำสรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ์ำงน้ัน

ให์เรียงล้ำดับตำมวันท่ีของสัญญำหรือข์อตกลงเป์นหนังสือในกำรซ้ือหรือจ์ำง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผ์ูขำยหรือผ์ูรับจ์ำงรำยน้ัน



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)
ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ ภก0332.02/6

ขข7787ภูเก็ต 2,000.00 2,000.00 5/1/2565

2 ซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จ้ำกัด บริษัท ไอเดีย ดี พลัส จ้ำกัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/31

30,000.00 30,000.00 19/1/2565

3 จ้ำงปรับปรุงประตูห้อง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทธวุฒิ  เขมะชัยเวช นำยภัทธวุฒิ  เขมะชัยเวช มีควำมช้ำนำญในกำร ภก0332.02/38

เก็บขยะติดเช้ือ 500.00 500.00 ท้ำงำน 21/1/2565

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31   เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565 (1)

1

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำงสำวเจรติย์  วุฒิชำญ)



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)
จ้ำงเหมำพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 5,885 5,885 เฉพำะเจำะจง บริษัทรักงำนพิมพ์จ้ำกัด บริษัทรักงานพิมพ์จ ากัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/69

5,885 5,885 3/2/2565

ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ ภก0332.02/76

ขข7787ภูเก็ต 2,000.00 2,000.00 4/2/2565

จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 6,300 6,300 Deliverycomserv Deliverycomserv มีควำมช้ำนำญในกำร ภก0332.02/92

6,300 6,300 ท้ำงำน 11/2/2565

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  28   เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 (1)

1

2

3

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำงสำวเจรติย์  วุฒิชำญ)

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ 2565



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 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1,680 1,680.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุประชำติ ยำดี นำยสุประชำติ ยำดี มีควำมช้ำนำญในกำร ภก0332.02/133

1,680.00 1,680.00 ท้ำงำน 18/03/2565

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำงสำวเจรติย์  วุฒิชำญ)

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ





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 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1,680 1,680.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุประชำติ ยำดี นำยสุประชำติ ยำดี มีควำมช้ำนำญในกำร ภก0332.02/133

1,680.00 1,680.00 ท้ำงำน 18/03/2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 (1)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา
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 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 11,188 .50 11,188 .50 เฉพำะเจำะจง บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/102

11,188 .50 11,188 .50 4/29/2562

2 ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ 494 494.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/107

494.00 494.00 4/24/2562

3 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/112

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 4/23/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  30   เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำงสำวเจรติย์  วุฒิชำญ)

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ



4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,129 3129.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด บริษัทซุปเปอร์ชีป จ้ำกัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/146

3129.00 3129.00 4/29/2562

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังสำยไฟ 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัทถลำงเทรดด้ิงจ้ำกัด บริษัทถลำงเทรดด้ิงจ้ำกัด ช่ำงมีควำมช้ำนำญใน ภก0332.02/153

เคร่ืองปรับอำกำศ 1,500 1,500 กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 5/8/2562

2 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/178

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 5/23/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงเหมำบริกำรบ้ำรุงรักษำ 2,200 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยพัฒนศักด์ิ  พันธ์ุวำณิช นำยพัฒนศักด์ิ  พันธ์ุวำณิช ช่ำงมีควำมช้ำนำญใน ภก0332.02/202

และซ่อมแซมแก้ไข 2,200.00 2,200.00 ด้ำนคอมพิวเตอร์ 6/7/2562

ระบบคอมพิวเตอร์

2 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/209

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 6/11/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  30   เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/266

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 7/2/2562

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนโครงกำร 1,000 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้าน 101 อักษรภัณฑ์ ร้าน 101 อักษรภัณฑ์ สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/290

ลดละเลิกใช้โฟม 1,000.00 1,000.00 7/23/2562

3 จ้ำงเหมำท้ำแผ่นพับและเอกสำร 2,500 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ร้ำนมีควำมช้ำนำญในกำร ภก0332.02/296

ประกอบกำรประชุม 2,500.00 2,500.00 จัดท้ำเอกสำร 7/23/2562

4 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ร้ำนมีควำมช้ำนำญ ภก0332.02/302

3,500 3,500 และสินค้ำมีคุณภำพ 7/23/2562

5 จ้ำงท้ำป้ำย say no to fome 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ร้ำนมีควำมช้ำนำญ ภก0332.02/310

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31   เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



25,000.00 25,000.00 และสินค้ำมีคุณภำพ 7/24/2562

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,050 3,050 เฉพำะเจำะจง ร้าน 101 อักษรภัณฑ์ ร้าน 101 อักษรภัณฑ์ สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/316

3,050 3,050 7/24/2562

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/356

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 8/13/2562

2 ซ้ือน้้ำมันรถยนต์ดีเซล 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ้ำกัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด น้้ำมันมีคุณภำพ ภก0332.02/386

ขข7787ภูเก็ต 1,500.00 1,500.00 8/29/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31   เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงติดต้ังโปรแกรมไวรัส 5,120 5,120.00 เฉพำะเจำะจง พัฒนศักด์ิ พันธ์ุวาณิช พัฒนศักด์ิ พันธ์ุวาณิช มีควำมช้ำนำญในติดต้ัง ภก0332.02/411

5,120.00 5,120.00 โปรแกรม 9/18/2562

2 จัดซ้ือเวชภัณฑำงกำรแพทย์ 19,812 19,812.00 เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มหำชนจ้ำกัด บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มหำชนจ้ำกัด สินค้ำมีคุณภำพ ภก0332.02/416

19,812.00 19,812.00 9/18/2562

3 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 4,000 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/424

4,000.00 4,000.00 และตกแต่งต้นไม้ 9/19/2562

4 จ้ำงเหมำดูแลผู้ป่วยติดเตียง 4,800 4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรี ฮะยีมุด นำงสำวอำรี ฮะยีมุด มีควำมรู้และมีควำม ภก0332.02/429

ข้อต้ีย่ะ อะนะฝร่ัง ข้อต้ีย่ะ อะนะฝร่ัง ช้ำนำญในกำรดูแล 9/19/2562

4,800.00 4,800.00 ผู้ป่วยติดเตียง

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2561

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  30   เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



5 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงโปรแกรม 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง พัฒนศักด์ิ พันธ์ุวาณิช พัฒนศักด์ิ พันธ์ุวาณิช มีควำมช้ำนำญในติดต้ัง ภก0332.02/434

JHCIS 1,100 1,100 โปรแกรม 9/20/2562

6 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำด 56,400 56,400 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรี ฮะยีมุด นำงสำวอำรี ฮะยีมุด มีควำมรู้และมีควำม ภก0332.02/439

56,400 56,400 ช้ำนำญในกำรท้ำควำมสะอำด 9/23/2562

7 จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ 48,000 48,000 เฉพำะเจำะจง นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว นำยส้ำรำญ  อินทแก้ว มีควำมช้ำนำญในกำรตัด ภก0332.02/444

48,000 48,000 และตกแต่งต้นไม้ 9/23/2562

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยติดภำยใน 53,210 53,210.00 เฉพำะเจำะจง ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ร้ำนมีควำมช้ำนำญ ภก0332.02/488

53,210.00 53,210.00 และสินค้ำมีคุณภำพ 10/3/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  พ .ศ 2562

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31   เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 74,000 74,000 เฉพำะเจำะจง นายวรรณะ เกตุทอง นายวรรณะ เกตุทอง ร้ำนมีควำมช้ำนำญ ภก0332.02/544

รพ.สต.กมลา 74,000 74,000 11/28/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ 2562
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัทบางจากกรีนเนท บริษัทบางจากกรีนเนท ภก0332.02/582

รพ.สต.กมลา 1,500 1,500 12/17/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ 2562
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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)

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ .ศ 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)

ไมม่กีารจัดซือ้จัดจา้งในเดอืนนี้



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 74,400 74,400 เฉพำะเจำะจง บริษัท ถลางเทรดด้ิงจ ากัด บริษัท ถลางเทรดด้ิงจ ากัด ภก0332.02/118

ให้กับสสอ.กะทู้ 74,400 74,400 3/6/2563

2 จ้างเหมาท าป้ายและและ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภูเก็ตพรีเม่ียม แอนด์ สปอร์ต ภก0332.02/129

แผ่นพับโครงการณรงค์ 10,000 10,000 3/17/2563

3 จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน 4,716 4,716 เฉพำะเจำะจง บริษัทซุปเปอร์ชีพ บริษัทซุปเปอร์ชีพ ภก0332.02/138

4,716 4,716 3/19/2563

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 15,200 15,200 เฉพำะเจำะจง บริษัท คุณาสิน เทคโนโลยีจ ากัด บริษัท คุณาสิน เทคโนโลยีจ ากัด ภก0332.02/148

15,200 15,200 3/25/2563

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  พ .ศ 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เฉพำะเจำะจง บริษัทซุปเปอร์ชีพ บริษัทซุปเปอร์ชีพ ภก0332.02/148

3/25/2563

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง บริษัทบางจากกรีนเนท บริษัทบางจากกรีนเนท ภก0332.02/582

รพ.สต.กมลา 1,200 1,200 3/27/2563

.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ

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 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัทบางจากกรีนเนท บริษัทบางจากกรีนเนท ภก0332.02/582

รพ.สต.กมลา 1,500 1,500 12/17/2562

                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ .ศ 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (1)

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)



.................................................................หัวหน้ำหน่วยงำน

                                  ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลกมลำ                     เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

.............................................................ผู้รำยงำน

                   (นำงสำวผ่องนภำ หิรัญวดี)          (นำยน้ำชัย  ประทีป ณ ถลำง)


