
                                                                                                                                                                                               แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
เดือนตุลำคม ๖๓ 

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

๑/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนตุลำคม ๖๓ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
2/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 
๑ ท ำควำมสะอำดฯ

เดือนพฤศจิกำยน
๖๓ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำท้องถิ่น 3/๖๔ 30ต.ค.๖๓ 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนพฤศจิกำยน
๖๓ 

5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำท้องถิ่น 4/๖๔ 30ต.ค.๖๓ 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 



     
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
๑ ท ำควำมสะอำดฯ

เดือนธันวำคม๖๓ 
๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำท้องถิ่น ๕/๖๔ 30พ.ย.๖๓ 

           
           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๔ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
เดือนมกรำคม
๖๔ 

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

6/๖๔ 30ธ.ค.๖๓ 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เดือนมกรำคม
๖๔ 

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

7/๖๔ 30ธ.ค.๖๓ 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

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

8/๖๔ 29ม.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

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

9/๖๔ 29ม.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 



 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖4 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
มีนำคม 64 

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

๑0/๖๔ 26ก.พ.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

มีนำคม 64 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
11/๖๔ 26ก.พ.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 



 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
เมษายน ๒๕๖๔ 

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

๑2/๖๔ 31มี.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

เมษายน ๒๕๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
13/๖๔ 31มี.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที ่๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
พฤษาภาคม ๖๔ 

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

๑2/๖๔ 30 เม.ย.
64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

พฤษาภาคม ๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
13/๖๔ 30 เม.ย.

64 
           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที ่๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
มิถุนายน ๖๔ 

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

๑5/๖๔ 31พ.ค.64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

มิถุนายน ๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
16/๖๔ 31พ.ค.64 

           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที ่๔ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
กรกฏาคม ๖๔ 

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

๑7/๖๔ 30 มิ.ย.
64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

กรกฏาคม ๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
18/๖๔ 30 มิ.ย.

64 
           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

วันที ่๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ท ำควำมสะอำดฯ
สิงหาคม ๖๔ 

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

๑9/๖๔ 31 ก.ค.
64 

           
๓ น  ำมันดีเซล      

สิงหาคม ๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำ

ท้องถิ่น 
20/๖๔ 31 ก.ค.

64 
           

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 
ล ำดับ รำยกำร วงเงิน(บำท) รำคำกลำง

(บำท) 
วิธีซื อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

(บำท) 
ผู้ชนะ เหตุผลที่

คัดเลือก 
ใบสั่งซื อ/จ้ำง หรอืสัญญำ แผนปฏิบัติกำร 
เลขที ่ วันที ่ ตำม ไม่ตำม 

๑ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนตุลำคม ๖๓ ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ ๑/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ /  
๓ น  ำมันดีเซล เดือนตุลำคม ๖๓ 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 2/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ /  
๕ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนพฤศจิกำยน๖๓ ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 3/๖๔ 30ต.ค.๖๓ /  
๗ น  ำมันดีเซล เดือนพฤศจกิำยน๖๓ 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 4/๖๔ 30ต.ค.๖๓ /  
๙ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนธนัวำคม๖๓ ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 5/๖๔ 30พ.ย.๖๓ /  

11 น  ำมันดีเซล      เดือนธันวำคม๖๓ 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม  บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 6/๖๔ 30พ.ย.๖๓ /  

 

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 2 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับ รำยกำร วงเงิน(บำท) รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
(บำท) 

ผู้ชนะ เหตุผลที่
คัดเลือก 

ใบสั่งซื อ/จ้ำง หรอืสัญญำ แผนปฏิบัติกำร 
เลขที ่ วันที ่ ตำม ไม่ตำม 

๑ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนมกรำคม 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 7/๖๔ 30 ธ.ค.63 /  
๓ น  ำมันดีเซล เดือนมกรำคม 64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 8/๖๔ 30 ธ.ค.63 /  
๕ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนกุมภำพนัธ์ 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 9/๖๔ 30ม.ค.64 /  
๗ น  ำมันดีเซล เดือนกุมภำพันธ ์64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 10/๖๔ 30ม.ค.64 /  
๙ ท ำควำมสะอำดฯเดือนมีนำคม 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 11/๖๔ 26ก.พ.๖4 /  

11 น  ำมันดีเซล      เดือนมีนำคม 64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม  บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 12/๖๔ 26ก.พ.๖4 /  

 

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับ รำยกำร วงเงิน(บำท) รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ
(บำท) 

ผู้ชนะ เหตุผลที่
คัดเลือก 

ใบสั่งซื อ/จ้ำง หรอืสัญญำ แผนปฏิบัติกำร 
เลขที ่ วันที ่ ตำม ไม่ตำม 

๑ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนเม.ย. 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 7/๖๔ 30 เม.ย.63 /  
๓ น  ำมันดีเซล เดือนเม.ย. 64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 8/๖๔ 30 เม.ย.63 /  
๕ ท ำควำมสะอำดฯเดอืนพ.ค. 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 9/๖๔ 30พ.ค.64 /  
๗ น  ำมันดีเซล เดือนพ.ค. 64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 10/๖๔ 30พ.ค.64 /  
๙ ท ำควำมสะอำดฯเดือนมิ.ย. 64 ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม ๓,๕๐๐.- นำงปุณณำสำ  ม่วงงำม รำคำทอ้งถิน่ 11/๖๔ 26มิ.ย.๖4 /  

11 น  ำมันดีเซล      เดือนมิ.ย. 64 5,๐๐๐.- - เฉพำะเจำะจง บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม  บ.สิทธิยนต์ ปิโตรเลียม รำคำทอ้งถิน่ 12/๖๔ 26มิ.ย..๖4 /  

 

                                                                                                                                                   ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                                                                                                  (น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง) 
                                                                   เจ้าหน้าที ่
 




