
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ไม่มีกำรจัดหำพัสดุ

                 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

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



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ไม่มีกำรจัดหำพัสดุ

                 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

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



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,840.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 1/2562 ลงวันที่

 4 ธ.ค 61

2 จา้งเหมาตัดหญ้า ตกแต่ง
สวนหยอ่ม และตัดแต่งต้นไม้
 บริเวณเขตส านักงาน

4500 เฉพำะเจำะจง นายนมิะ  นกิา นายนมิะ  นกิา สัญญำซ้ือ เลขที่ 2/2562 ลงวันที่

 6 ธ.ค 61

3 วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1950 เฉพำะเจำะจง บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 3/2562 ลงวันที่

 28 ธ.ค 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

วนัที่ 31  เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2561  (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 570 เฉพำะเจำะจง บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั บริษัทเต็งไตรรัตน์ จ้ำกดั ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 4/2562 ลงวันที่

 31 ม.ค 2562

                 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

วนัที่ 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วัสดุส้ำนักงำน 21,987.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 5/2562 ลงวันที่

 5 ก.พ 2562

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,275.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 6/2562 ลงวันที่

 6 ก.พ 62

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,210.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินค้ำ ให้สินเชื่อระยะยำว

/ไม่ทวงหนี้

สัญญำซ้ือ เลขที่ 7/2562 ลงวันที่

 7 ก.พ 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ ์ 2562

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 

วนัที่ 28  เดือน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2562 (1)


