
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 4,200.00        4,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/024 

เสนอรำคำ 4,200 บำท เสนอรำคำ 4,200 บำท ลว. 3 ธ.ค. 61

2 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 980.00           980.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/027 

เสนอรำคำ 980 บำท เสนอรำคำ 980 บำท ลว. 4 ธ.ค 61

3 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/028

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 11 ธ.ค. 61

4 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/031

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 11 ธ.ค. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00        1,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/032

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 11 ธ.ค. 61

6 จดัซ้ือวสัดุ 2,675.00        2,675.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกอฉนำพร้ินท ์ ร้ำนกอฉนำพร้ินท ์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/033

เสนอรำคำ 2,575 บำท เสนอรำคำ 2,575 บำท ลว. 13 ธ.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   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

7 จดัซ้ือวสัดุ 9,600.00        9,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนทองพลำสติก ร้ำนลำนทองพลำสติก เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 017

เสนอรำคำต ่ำสุด 9,600 บำท เสนอรำคำต ่ำสุด 9,600 บำท ลว. 4 ธ.ค. 61

8 จดัซ้ือวสัดุ 10,350.00      10,350.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 018

เสนอรำคำ 10,350 บำท เสนอรำคำ 10,350 บำท ลว. 17 ธ.ค. 61

9 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/035

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 18 ธ.ค 61

10 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 690.00           690.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/036

เสนอรำคำ 690 บำท เสนอรำคำ 690 บำท ลว. 18 ธ.ค 61

11 เช่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 165,000.00    165,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 016

เสนอรำคำ 165,000 บำท เสนอรำคำ 165,000 บำท ลว. 17 ธ.ค. 61

12 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/038

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 20 ธ.ค 61

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

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

13 จดัซ้ือวสัดุ 2,500.00        2,500.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/040

เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลว. 21 ธ.ค 61

14 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/041

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลว. 21 ธ.ค 61

15 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00           เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/042

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 21 ธ.ค 61

16 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,750.00        2,750.00        เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั ชูยศ นำยขวญัชยั ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ. 0032/043

เสนอรำคำ 2,750 บำท เสนอรำคำ 2,750 บำท ลว. 21 ธ.ค 61

17 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑย์ำนพำหนะ 7,749.48        7,749.48        เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดั บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 019 

เสนอรำคำ 7,749.48 เสนอรำคำ 7,749.48 ลว. 25 ธ.ค. 61

18 จดัซ้ือวสัดุ 5,500.00        5,500.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 020 

เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท ลว. 25 ธ.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2561

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

19 ห้องน ้ำผูสู้งอำยแุละคนพิกำร 1,457,300 1,600,000 ประกวดรำคำ

ทำงลำด รำวจบั ป้ำยสญัลกัษณ์ 

ท่ีจอดรถ จ ำนวน 4 แห่ง

ณ รพสต.บำ้นทำขุมเงิน 368,750.00    ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีนวลก่อสร้ำงล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีนวลก่อสร้ำงล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง 021/2562

เสนอรำคำ 368,750 บำท เสนอรำคำ 368,750 บำท ลว. 6 ธ.ค. 61

ณ รพสต.ทำทุ่งหลวง 368,750.00    ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีนวลก่อสร้ำงล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีนวลก่อสร้ำงล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง 022/2562

เสนอรำคำ 368,750 บำท เสนอรำคำ 368,750 บำท ลว. 6 ธ.ค. 61

ณ รพสต.หนองล่อง 359,900.00    ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตน้กลำ้กรุ๊ป ป่ำซำง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตน้กลำ้กรุ๊ป ป่ำซำง เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง 023/2562

เสนอคำคำ 359,900 บำท เสนอคำคำ 359,900 บำท ลว. 6 ธ.ค. 61

ณ สสอ.เวียงหนองล่อง 359,900.00    ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตน้กลำ้กรุ๊ป ป่ำซำง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตน้กลำ้กรุ๊ป ป่ำซำง เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง 024/2562

เสนอคำคำ 359,900 บำท เสนอคำคำ 359,900 บำท ลว. 6 ธ.ค. 61

20 อำคำรพกัพยำบำล 24 ห้อง 7,990,000 9,576,975 ประกวดรำคำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอส เอ็ม.จี อินเตอร์เทค คอนสตรัคชัน่ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอส เอ็ม.จี อินเตอร์เทค คอนสตรัคชัน่ เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง 026/2562

อำคำร คสล. 3 ชั้น เสนอรำคำ 7,990,000 บำท เสนอรำคำ 7,990,000 บำท ลว. 12 ธ.ค. 61

โครงสร้ำงตำ้นแผ่นดินไหว

21 เคร่ืองถ่ำยเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 1,295,000 1,300,000 ประกวดรำคำ บริษทั ซีเอ็มซี ไบโอเทค จ ำกดั บริษทั ซีเอ็มซี ไบโอเทค จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย 009/2562

ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 300 mA เสนอรำคำ 1,295,000 บำท เสนอรำคำ 1,295,000 บำท ลว. 6 ธ.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1
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