
                แบบ สขร.1 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 29 เดือน ตุลาคม 2564 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

ฝ่าย/
โครงก

าร และราคาที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
สำนักงาน 

4,800 
บาท 

4,800 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล                
กุนาธิ/ 

4800 บาท 

นางพรพิมล            
กุนาธิ / 

4800 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 45/2564 
วันที่ 28 ก.ย 2564 

- 

 
 
    

 
                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ         

                                              
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 
                                 
 



           แบบ สขร.1 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2564 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
สำนักงาน 

3,300 
บาท 

3,300 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล                
กุนาธิ/ 

3,300 บาท 

นางพรพิมล            
กุนาธิ / 

3,300 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 01/2564 
วันที่ 28 ต.ค 2564 

- 

2 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสุรพล  
สุดสม/  

2,500 บาท 

นายสุรพล  
สุดสม/  

2,500 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 02/2564 
วันที่ 25 พ.ย 2564 

- 

 
 
    

 
                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ         

                                              
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 
 



             แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2564 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาทำความสะอาด
ประจำเดือน ธ.ค.64 

3,000 3,300  นางพรพิมล 
กุณาธิ/3,300 

บาท 

นางพรพิมล 
กุณาธิ/3,300 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

03/2565 
วนัที่ 26 พ.ย 2564 

 

 
 
    

 
                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ         

                                              
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 
 
 
 
 

        
      

 



                                           แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 31 เดือน มกราคม 2565 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 
สนง เดือน ม.ค. 2565 

3,300 
บาท 

3,300 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล 
กุณาธิ/3,300 
บาท 

นางพรพิมล 
กุณาธิ/3,300 
บาท 

เหมาะสม
ตามราคาที่
กำหนด 

เลขที่  05/2565 
วันที่ 30 ธ.ค 2564 

 

2 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งรถราชการทะเบียน กจ 
6178 น่าน    

14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านน้องการยาง/
14,000 บาท 

ร้านน้องการ
ยาง/14,000 
บาท 

เหมาะสม
ตามราคาที่
กำหนด 

เลขที่ 06/2565 
วันที่ 11 ม.ต 2565 

 

3 ค่าจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถราชการ
ทะเบียน กข 9702 น่าน 

7,040 
บาท 

7,040 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านโลมอิเลคท
ริค/7,040 บาท 

ร้านโลมอิเลคท
ริค/7,040 
บาท 

เหมาะสม
ตามราคาที่
กำหนด 

เลขที่ 07/2565 
วันที่ 27 ม.ต 2565 

 

 
 
    

                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ                                                       

           

(  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 

                



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 
สนง เดือน  ก.พ. 2565 

3,300 3,300 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล                
กุนาธิ/3,300

บาท 

นางพรพิมล                
กุนาธิ/3,300 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 08/2564 
วันที่ 31 ม.ค 65 

 

2 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ 

4,500 4,500 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสุรพล สุดสม 
4,500 บาท 

นายสุรพล สุด
สม/4,500 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 09/2564 
วันที่ 18  ก.พ 2565 

 

 
 
    

 
                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ                                                       

           

(  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 
 
   



                  
                แบบ สขร.1 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2565 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซื้อ
หรือ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

ฝ่าย/
โครง
การ และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อ   หรือจ้าง 

1 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด สนง เดือน  มี.ค. 2565 

3,300 
  

3,300 
  

วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรพิมล                
กุนาธิ/3,300บาท 

นางพรพิมล                
กุนาธิ/3,300บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 10/2565 
วันที่ 28 ก.พ 2565 

 

2 ซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนสง่รถ
ราชการทะเบยีน กข 9702 นา่น 

2,800 2,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโลมอิเลคทริค 
2,800 บาท 

ร้านโลมอิเลคทริค 
2,800 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 11/2565 
วันที่ 16 มี.ค 65 

 

3 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17,80
0 

17,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพฑูรย์
คอมพิวเตอร ์

17,800 บาท 

หจก.ไพฑูรย์
คอมพิวเตอร ์

17,800 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 12/2565 
วันที่ 25 มี.ค 65 

 

 
  

                            
 

  นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

        ผู้รายงาน                 ทราบ/ดำเนินการ         

                                                       

 ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                   สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 

               
 
 
 



                แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 30 เดือน เมษายน 2565 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ และราคาที่
เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 
สนง เดือน เม.ย 65 

3,300 3,300 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล                
กุนาธิ 

นางพรพิมล                
กุนาธิ 

เหมาะสมตามราคาที่
กำหนด 

เลขที่ 13/2565 
วันที่ 31 มี.ค 65 

 

2 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า
และตกแต่งภูมิทัศน์ 

4,500  
 

4,500  
 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายใบเล่ห์ 
เชื้อหมอ 

นายใบเล่ห์ 
เชื้อหมอ 

เหมาะสมตามราคาที่
กำหนด 

เลขที่ 14/2564 
วันที่ 5 เม.ย 65 

 

 
 
    

                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ                                                       

           

(  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 

          
 
 
 
 
 

       



แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาด สนง เดือน พ.ค 65 

3,300 3,300 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางพรพิมล                
กุนาธิ 

นางพรพิมล                
กุนาธิ 

เหมาะสมตาม
ราคาที่กำหนด 

เลขที่ 15/2564 
วันที่ 29 เม.ย 65 

 

 
 
    

 
                           นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ                                                       

           

(  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 
 
 
 
 

                



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 วันที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565 
 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา ฝ่าย/

โครงการ 
และราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

หรือข้อตกลงในการซื้อ   
หรือจ้าง 

1 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน มิ.ย 65 

        

 
    
    

 
                             นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา       

     ผู้รายงาน          ทราบ/ดำเนินการ                                                       

           

(  นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2565 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                                      .  
วัน/เดือน/ปี : 20 มิถุนายน 2565. 
หัวข้อ :  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1). เดือน ตุลาคม –,มิถุนายน 
2565 
         1.2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Linkภายนอก: .......ไม่มี................................................................................................................. ......................... 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………....... 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

 
 
 

(.นางดาวรุ่ง  งามสม..) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขขำนาญงาน 
วันที่... 20....เดือน..มิถุนายน..พ.ศ...2565... 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
 

( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
ตำแหน่ง...สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง... 

วันที่... 20....เดือน..มิถุนายน..พ.ศ...2565 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวอักษราภัค คำเขียว) 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่... 20....เดือน..มิถุนายน..พ.ศ...2565 
 

. 
 
 


