
                                                                                                                                                                                               แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม ๒๕65 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ท ำควำมสะอำด
ฯเดือนตุลำคม 
65 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.
- 

เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำ
ท้องถิ่น 

๑/๖๕ ๑ต.ค.65 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนตุลำคม 
65 

5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ
ท้องถิ่น 

2/๖๕ ๑ต.ค.65 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รำยงำน 
                                                                                                  (น.ส.อุษำ  แสงม่วงยำง) 
                                                                   เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๑ ท ำควำมสะอำดฯ

เดือนพฤศจิกำยน
64 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำ
ท้องถิ่น 

3/65 30ต.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนพฤศจิกำยน
64 

5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ
ท้องถิ่น 

4/65 30ต.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รำยงำน 
                                                                                                  (น.ส.อุษำ  แสงม่วงยำง) 
                                                                   เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 



 
 
     
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 

ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๑ ท ำควำมสะอำดฯ

เดือนธันวำคม64 
๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำ

ท้องถิ่น 
๕/65 30พ.ย.64 

           
           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รำยงำน 
                                                                                                  (น.ส.อุษำ  แสงม่วงยำง) 
                                                                   เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕65 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 
 

ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ท ำควำมสะอำด
ฯเดือนมกรำคม
65 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.
- 

เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำ
ท้องถิ่น 

6/65 30ธ.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนมกรำคม
65 

5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ
ท้องถิ่น 

7/65 30ธ.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รำยงำน 
                                                                                                  (น.ส.อุษำ  แสงม่วงยำง) 
                                                                   เจ้ำหน้ำที ่
 
 



 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕65 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

๑ ท ำควำมสะอำด
ฯกุมภาพันธ์ 
๒๕65 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.
- 

เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำ
ท้องถิ่น 

8/65 29ม.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

กุมภาพันธ์ ๒๕
65 

5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ
ท้องถิ่น 

9/65 29ม.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รำยงำน 
                                                                                                  (น.ส.อุษำ  แสงม่วงยำง) 
                                                                   เจ้ำหน้ำที ่




