
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/102

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 5 ก.ค. 61

2 จดัซ้ือวสัดุ 1,300.00         1,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/101

เสนอรำคำ 1,300 บำท เสนอรำคำ 1,300 บำท ลว. 2 ก.ค. 61

3 จดัซ้ือวสัดุ 2,106.00         2,106.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/100

เสนอรำคำ 2,106 บำท เสนอรำคำ 2,106 บำท ลว. 2 ก.ค. 61

4 จดัซ้ือวสัดุ 20,851.00       20,851.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/065

เสนอรำคำ 20,851 บำท เสนอรำคำ 20,851 บำท ลว. 2 ก.ค. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 27,942.00       27,942.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 071

เสนอรำคำ 27,942 บำท เสนอรำคำ 27,942 บำท ลว. 10 ก.ค. 61

6 จดัซ้ือวสัดุ 1,440.00         1,440.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/105

เสนอรำคำ 1,440 บำท เสนอรำคำ 1,440 บำท ลว. 10 ก.ค. 61

7 จดัซ้ือวสัดุ 550.00            550.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/112

เสนอรำคำ 550 บำท เสนอรำคำ 550 บำท ลว. 16 ก.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   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 จดัซ้ือวสัดุ 750.00            750.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/111

เสนอรำคำ 750 บำท เสนอรำคำ 750 บำท ลว. 12 ก.ค. 61

9 จดัซ้ือวสัดุ 9,310.00         9,310.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 092

เสนอรำคำ 9,310 บำท เสนอรำคำ 9,310 บำท ลว. 10 ก.ค. 61

10 จดัซ้ือวสัดุ 4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/109

เสนอรำคำ 4,000 บำท เสนอรำคำ 4,000 บำท ลว. 12 ก.ค. 61

11 จดัซ้ือวสัดุ 2,714.00         2,714.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/113

เสนอรำคำ 2,714 บำท เสนอรำคำ 2,714 บำท ลว. 16 ก.ค. 61

12 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/107

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 12 ก.ค. 61

13 จดัซ้ือวสัดุ 1,250.00         1,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/110

เสนอรำคำ 1,250 บำท เสนอรำคำ 1,250 บำท ลว. 12 ก.ค. 61

14 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/131

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 16 ส.ค. 61

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 17,760.00       17,760.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 073

เสนอรำคำ 17,760 บำท เสนอรำคำ 17,760 บำท ลว. 17 ก.ค. 61

16 จดัซ้ือวสัดุ 4,490.00         4,490.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/108

เสนอรำคำ 4,490 บำท เสนอรำคำ 4,490 บำท ลว. 12 ก.ค. 61

17 จดัซ้ือวสัดุ 780.00            780.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/114

เสนอรำคำ 780 บำท เสนอรำคำ 780 บำท ลว. 17 ก.ค. 61

18 จดัซ้ือวสัดุ 5,847.00         5,847.00         เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 070

เสนอรำคำ 5,847 บำท เสนอรำคำ 5,847 บำท ลว. 4 ก.ค. 61

19 จดัซ้ือวสัดุ 10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 060

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 19 มิ.ย. 61

20 จดัซ้ือวสัดุ 15,924.00       15,924.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 066

เสนอรำคำ 15,924 บำท เสนอรำคำ 15,924 บำท ลว. 2 ก.ค. 61

21 จดัซ้ือวสัดุ 3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/115

เสนอรำคำ 3,600 บำท เสนอรำคำ 3,600 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2561 หนา้ 3

แบบ สขร.1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จดัซ้ือวสัดุ 7,641.00         7,641.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 074

เสนอรำคำ 7,641 บำท เสนอรำคำ 7,641 บำท ลว. 25 ก.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2561 หนา้ 4

แบบ สขร.1


