
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 2,175.00         2,175.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/031

เสนอรำคำ 2,175 บำท เสนอรำคำ 2,175 บำท ลว. 2 ธ.ค. 59

2 จดัซ้ือวสัดุ 2,487.00         2,487.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/035

เสนอรำคำ 2,487 บำท เสนอรำคำ 2,487 บำท ลว. 2 ธ.ค. 59

3 จดัซ้ือวสัดุ 763.00            763.00            ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/036

เสนอรำคำ 763 บำท เสนอรำคำ 763 บำท ลว. 2 ธ.ค. 59

4 จดัซ้ือวสัดุ 450.00            450.00            ตกลงรำคำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/037

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 2 ธ.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุ 2,200.00         2,200.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/039

เสนอรำคำ 2,200 บำท เสนอรำคำ 2,200 บำท ลว. 6 ธ.ค. 59

6 จดัซ้ือวสัดุ 3,905.00         3,905.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/040

เสนอรำคำ 3,905 บำท เสนอรำคำ 3,905 บำท ลว. 8 ธ.ค. 59

7 จดัซ้ือวสัดุ 1,695.00         1,695.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/041

เสนอรำคำ 1,695 บำท เสนอรำคำ 1,695 บำท ลว. 8 ธ.ค. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุ 912.00            912.00            ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู จก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/042

เสนอรำคำ 912 บำท เสนอรำคำ 912 บำท ลว. 8 ธ.ค. 59

9 จดัซ้ือวสัดุ 3,200.00         3,200.00         ตกลงรำคำ จก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/043

เสนอรำคำ 3,200 บำท เสนอรำคำ 3,200 บำท ลว. 8 ธ.ค. 59

10 เช่ำสถำนท่ีจดัประชุม 1,000.00         1,000.00         ตกลงรำคำ เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/044

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 9 ธ.ค. 59

11 จดัซ้ือวสัดุ 300.00            300.00            ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู จก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/048

เสนอรำคำ 300 บำท เสนอรำคำ 300 บำท ลว. 13 ธ.ค. 59

12 จดัซ้ือวสัดุ 4,000.00         4,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/046

เสนอรำคำ 4,000 บำท เสนอรำคำ 4,000 บำท ลว. 13 ธ.ค. 59

13 จดัซ้ือวสัดุ 2,550.00         2,550.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/045

เสนอรำคำ 2,550 บำท เสนอรำคำ 2,550 บำท ลว. 13 ธ.ค. 59

14 จดัซ้ือวสัดุ 2,650.00         2,650.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/047

เสนอรำคำ 2,650 บำท เสนอรำคำ 2,650 บำท ลว. 13 ธ.ค. 59

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2559

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 900.00            900.00            ตกลงรำคำ ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/052

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลว. 21 ธ.ค. 59

16 จดัซ้ือวสัดุ 5,000.00         5,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/051

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท ลว. 21 ธ.ค. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1
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