
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ โทร ๐๗๗๕๙ ๑๑๗๙ 

ที ่ ชพ ๐๕๓๒/351 วันที่   1  กันยำยน   ๒๕๖4 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ. ศ.๒๕๖๔ 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

  ตำมที่  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้จั ดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตำมมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  บัดนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดซื้อประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลำคม ๒๕๖๓ – สิงหำคม ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวและหน่วยงำนในสังกัด เป็นไป
ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำเอกสำรดังกล่ำว เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน และ
เพ่ือเผยแพรให้สำธำรณชนได้ทรำบโดยทั่วกัน  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 

 
 

             (นายฤทธี  เพ็ชรนิล) 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      ทราบ/อนุมัติ 
 
 
        (นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ) 

              สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดอืน(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

(ชื่อหน่วยงาน)..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว.. 

ล าดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ / จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสารี  มัคพาน นางสารี  มัคพาน -มีประสบการณ์ 177/2563 

 
จ านวน 6 เดือน  

  
30,000 30,000 -ราคาต่ าที่สุด 1/10/2563 

2 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล/ 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นส.อุบลรัตน์ เนียมสุวรรณ นส.อุบลรัตน์ เนียมสุวรรณ -มีประสบการณ์ 178/2563 

 
ภาระงานจ านวน 6 เดือน  

  
52,200 52,200 -ราคาต่ าที่สุด 1/10/2563 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3500 3500 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพาณ  โลพิศ นายปฏิพาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 131/2563 
     3500 3500 -ให้เครดิต 30/11/2563 
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3500 3500 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพาณ  โลพิศ นายปฏิพาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 010/2564 
     3500 3500 -ให้เครดิต 29/12/2563 
5 จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ราชการ 3750 3750 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ์  จันทรณ์รงค ์ นายณรงค์ฤทธิ์  จันทรณ์รงค ์ -อยู่ในพื้นที่ 028/2564 
     3750 3750 -ราคาต่ าสุด 07/01/2564 
6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3500 3500 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพาณ  โลพิศ นายปฏิพาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 033/2564 
     3500 3500 -ให้เครดิต 29/01/2564 
7 จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ราชการ 12700 12700 เฉพาะเจาะจง นายจารุ รุโจปการ นายจารุ รุโจปการ -มีความช านาญ 064/2564 
     12700 12700 -ราคาต่ าสุด 09/02/2564 
         
         



 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดอืน(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

(ชื่อหน่วยงาน)..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว.. 

ล าดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ / จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5000 5000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  โลพิศ นายปฏิภาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 52/2564 
     4000 4000 -ให้เครดิต 29/03/2564 
9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นางสารี  มัคพาน นางสารี  มัคพาน -มีประสบการณ์ 67/2564 

 
จ านวน 6 เดือน  

  
30,000 30,000 -ราคาต่ าที่สุด 26/03/2564 

10 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล/ 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นส.อุบลรัตน์ เนียมสุวรรณ นส.อุบลรัตน์ เนียมสุวรรณ -มีประสบการณ์ 66/2564 
 ภาระงานจ านวน 6 เดือน    52,200 52,200 -ราคาต่ าที่สุด 26/03/2564 
         
         
         
         
         



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน(เมษายน 2564-สิงหาคม 2564) 
(ชื่อหน่วยงาน)..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว.. 

ล าดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ / จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4000 4000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  โลพิศ นายปฏิภาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 58/2564 
     4000 4000 -ให้เครดิต 29/04/2564 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13790 13790 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ชื่นจิตอภิรมย์ นายพรชัย  ชื่นจิตอภิรมย์ -มีพัสดุตามต้องการ 54/2564 
     13790 13790 -ให้ราคาต่ าสุด 6/5/2564 
3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5500 5500 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ชื่นจิตอภิรมย์ นายพรชัย  ชื่นจิตอภิรมย์ -มีพัสดุตามต้องการ 61/2564 
     5500 5500 -ให้ราคาต่ าสุด 6/5/2564 
4 จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์ราชการ 21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  ชีพสัตยากร นายสิทธิชัย  ชีพสัตยากร มีความช านาญ 065/2564 
     21,200 21,200 ราคาต่ าสุด 08/06/2564 
5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  โลพิศ นายปฏิภาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 067/2564 
     4,000 4,000 -ให้เครดิต 18/06/2564 
6 จดัซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  โลพิศ นายปฏิภาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 70/2564 
     5,000 5,000 -ให้เครดิต 07/07/2564 
7 จ้างเหมาจัดท าและดูแลระบบเว็บไชด์ 7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง อีคอมเมิร์ซโซลูชั่น จ ากัด อีคอมเมิร์ซโซลูชั่น จ ากัด มีความช านาญ 072/2564 
     7,490 7,490 ราคาต่ าสุด 09/08/2564 
8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 36,246 36,246 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงศ์  ตั้งสุจรติธรรม นายปิยพงศ์  ตั้งสุจรติธรรม -ราคาต่ าสุด 76/2564 
     36,246 36,246 -มีวัสดุตามต้องการ 29/08/2564 
9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  โลพิศ นายปฏิภาณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 77/2564 
     5,000 5,000 -ให้เครดิต 29/08/2564 


