
                                                                                                                              
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
เดือนตุลาคม ๖๓ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

เดือนตุลาคม ๖๓ 
5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                     
       
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
วิธีซื้อ 

หรือจาง 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

                                                                 แบบ สขร.1 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

๑/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
2/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

       เจาหนาที ่



 
                                                                                                                             

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
เดือนพฤศจิกายน
๖๓ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

เดือนพฤศจิกายน
๖๓ 

5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                     
       
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
วิธีซื้อ 

หรือจาง 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

                                                                 แบบ สขร.1 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 
นางปุณณาสา  มวงงาม ราคาทองถิ่น 3/๖๔ 30ต.ค.๖๓ 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคาทองถิ่น 4/๖๔ 30ต.ค.๖๓ 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



     
                                                                                                                             

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือ

จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
เดือนธันวาคม๖๓ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
    

                                                                                                                             
                                                                                     
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
วิธีซื้อ 

หรือจาง 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

                                                             แบบ สขร.1 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 
นางปุณณาสา  มวงงาม ราคาทองถิ่น ๕/๖๔ 30พ.ย.๖๓ 

   
   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
เดือนมกราคม
๖๔ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

เดือนมกราคม
๖๔ 

5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                                  
       
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วิธีซื้อ 
หรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

6/๖๔ 30ธ.ค.๖๓ 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
7/๖๔ 30ธ.ค.๖๓ 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
กุมภาพันธ 
๒๕๖๔ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

กุมภาพันธ 
๒๕๖๔ 

5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                     
       
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

วิธีซื้อ 
หรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

8/๖๔ 29ม.ค.64 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
9/๖๔ 29ม.ค.64 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
มีนาคม 64 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

มีนาคม 64 
5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                                  
       
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖4 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วิธีซื้อ 
หรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

๑0/๖๔ 26ก.พ.64 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
11/๖๔ 26ก.พ.64 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
เมษายน ๒๕๖๔ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

เมษายน ๒๕๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                     
       
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วิธีซื้อ 
หรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

๑2/๖๔ 31ม.ีค.64 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
13/๖๔ 31ม.ีค.64 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  

ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจาง 

วงเงินที่
จะ 

ซื้อหรือ
จาง 

ราคา
กลาง 

๑ ทําความสะอาดฯ
พฤษาภาคม ๖๔ 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

    
๓ น้ํามันดีเซล      

พฤษาภาคม ๖๔ 
5,๐๐๐.- - เฉพาะเจาะจง

    

                                                                                                                             
                                                                                                  
       
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษาภาคม ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วิธีซื้อ 
หรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม

    

เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม

    

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

นางปุณณาสา  มวงงาม ราคา
ทองถิ่น 

๑2/๖๔ 31พ.ค.64 

   
สิทธิยนต ปโตรเลียม ราคา

ทองถิ่น 
13/๖๔ 31พ.ค.64 

   

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 
 
 
 

ลําดับ รายการ วงเงิน(บาท) 

๑ ทําความสะอาดฯเดอืนตุลาคม ๖๓ ๓,๕๐๐.- 
๓ น้ํามันดีเซล เดือนตุลาคม ๖๓ 5,๐๐๐.- 
๕ ทําความสะอาดฯเดอืนพฤศจิกายน๖๓ ๓,๕๐๐.- 
๗ น้ํามันดีเซล เดือนพฤศจกิายน๖๓ 5,๐๐๐.- 
๙ ทําความสะอาดฯเดอืนธนัวาคม๖๓ ๓,๕๐๐.- 

11 น้ํามันดีเซล      เดือนธันวาคม๖๓ 5,๐๐๐.- 

                                                                                                                             
                                                                              
       
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผูชนะ 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม  บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

 

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

เหตุผลที่
คัดเลือก 

ใบสั่งซื้อ/จาง หรอืสัญญา แผนปฏิบัติการ 
เลขที ่ วันที ่ ตาม ไมตาม 

ราคาทองถิน่ ๑/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ /  
ราคาทองถิน่ 2/๖๔ ๑ต.ค.๖๓ /  
ราคาทองถิน่ 3/๖๔ 30ต.ค.๖๓ /  
ราคาทองถิน่ 4/๖๔ 30ต.ค.๖๓ /  
ราคาทองถิน่ 5/๖๔ 30พ.ย.๖๓ /  
ราคาทองถิน่ 6/๖๔ 30พ.ย.๖๓ /  

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่



 

ลําดับ รายการ วงเงิน(บาท) 

๑ ทําความสะอาดฯเดอืนมกราคม 64 ๓,๕๐๐.- 
๓ น้ํามันดีเซล เดือนมกราคม 64 5,๐๐๐.- 
๕ ทําความสะอาดฯเดอืนกุมภาพนัธ 64 ๓,๕๐๐.- 
๗ น้ํามันดีเซล เดือนกุมภาพันธ 64 5,๐๐๐.- 
๙ ทําความสะอาดฯเดือนมนีาคม 64 ๓,๕๐๐.- 

11 น้ํามันดีเซล      เดือนมีนาคม 64 5,๐๐๐.- 

                                                                                                                             
                                                                                                  
       
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 2 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ
(บาท) 

ผูชนะ 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 3,360.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 2,280.- บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นางปุณณาสา  มวงงาม ๓,๕๐๐.- นางปุณณาสา  มวงงาม 
- เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม  บ.สิทธิยนต ปโตรเลียม 

 

                                                                                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                            (น
                                                             

เหตุผลที่
คัดเลือก 

ใบสั่งซื้อ/จาง หรอืสัญญา แผนปฏิบัติการ 
เลขที ่ วันที ่ ตาม ไมตาม 

ราคาทองถิน่ 7/๖๔ 30 ธ.ค.63 /  
ราคาทองถิน่ 8/๖๔ 30 ธ.ค.63 /  
ราคาทองถิน่ 9/๖๔ 30ม.ค.64 /  
ราคาทองถิน่ 10/๖๔ 30ม.ค.64 /  
ราคาทองถิน่ 11/๖๔ 26ก.พ.๖4 /  
ราคาทองถิน่ 12/๖๔ 26ก.พ.๖4 /  

       ผูรายงาน 
น.ส.อุษา  แสงมวงยาง) 

            เจาหนาที ่




