
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 700.00            700.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/084

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลว. 31 พ.ค. 61

2 จดัซ้ือวสัดุ 1,250.00         1,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/086

เสนอรำคำ 1,250 บำท เสนอรำคำ 1,250 บำท ลว. 4 มิ.ย. 61

3 จดัซ้ือวสัดุ 4,100.00         4,100.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/087

เสนอรำคำ 4,100 บำท เสนอรำคำ 4,100 บำท ลว. 5 มิ.ย. 61

4 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/088

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 7 มิ.ย. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 85,200.00       85,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 058

เสนอรำคำ 85,200 บำท เสนอรำคำ 85,200 บำท ลว. 7 มิ.ย. 61

6 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/091

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 15 มิ.ย. 61

7 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/093

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 19 มิ.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/094

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 19 มิ.ย. 61

9 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,940.00         1,940.00         เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/092

เสนอรำคำ 1,940 บำท เสนอรำคำ 1,940 บำท ลว. 19 มิ.ย. 61

10 เช่ำสถำนท่ี 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.สหพฒันอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)บ.สหพฒันอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/095

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 22 มิ.ย. 61

11 จดัซ้ือวสัดุ 12,330.00       12,330.00       ตกลงรำคำ บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/062

เสนอรำคำ 12,330 บำท เสนอรำคำ 12,330 บำท ลว. 26 มิ.ย. 61

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1

หนา้ 2


