
ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

1 จดัซื�อวสัดุ 14,903.05     14,903.05     เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้เชียงใหม่ จาํกดั บริษทั โตโยตา้เชียงใหม่ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 154

เสนอราคา 14,903.05 บาท เสนอราคา 14,903.05 บาท ลว. 01 เม.ย 62

2 จดัซื�อวสัดุ 2,200.00       2,200.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/155

เสนอราคา 2,200 บาท เสนอราคา 2,200 บาท ลว. 4 เม.ย 62

3 จดัซื�อวสัดุ 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/156

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท ลว. 4 เม.ย 62

4 จดัซื�อวสัดุ 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจง นายระเด่น มงคลคูณ นายระเด่น มงคลคูณ เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 162

เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคา 17,000 บาท ลว. 04 เม.ย 62

5 จดัซื�อวสัดุ 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/158

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท ลว. 5 เม.ย 62

6 จดัซื�อวสัดุ 3,900.00       3,900.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/161

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท ลว. 9 เม.ย 62

7 จดัซื�อวสัดุ 70.00            70.00            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/162

เสนอราคา 70 บาท เสนอราคา 70 บาท ลว. 9 เม.ย 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
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ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

8 จดัซื�อวสัดุ 14,350.00     14,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 178

เสนอราคา 14,350 บาท เสนอราคา 14,350 บาท ลว. 17 เม.ย 62

9 จดัซื�อวสัดุ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีทองเจ็ดยอด จาํกดั บริษทั ศรีทองเจ็ดยอด จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/169

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท ลว. 17 เม.ย 62

10 จดัซื�อวสัดุ 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/174

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท ลว. 18 เม.ย 62

11 จดัซื�อวสัดุ 3,400.00       3,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/001

เสนอราคา 3,400 บาท เสนอราคา 3,400 บาท ลว. 18 เม.ย 62

12 จดัซื�อวสัดุ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเป็นหนึ�ง 2009 อาร์ท ดีไซน์ ร้านเป็นหนึ�ง 2009 อาร์ท ดีไซน์ เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 175

เสนอราคา 40,000 บาท เสนอราคา 40,000 บาท ลว. 19 เม.ย 62

13 จดัซื�อวสัดุ 3,128.15       3,128.15       เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ เชียงใหม่ จาํกดับริษทั โตโยตา้ เชียงใหม่ จาํกดัเสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/178

เสนอราคา 3,128.15 บาท เสนอราคา 3,128.15 บาท ลว. 19 เม.ย 62

14 จดัซื�อวสัดุ 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง จาํนงโฆษณา จาํนงโฆษณา เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/179

เสนอราคา 1,500 บาท เสนอราคา 1,500 บาท ลว. 19 เม.ย 62

วนัที�   30   เมษายน   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
แบบ สขร.1

หนา้ 2

แบบ สขร.1

หนา้ 2



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

15 จดัซื�อวสัดุ 2,100.00       2,100.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/180

เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท ลว. 19 เม.ย 62

16 จดัซื�อวสัดุ 2,900.00       2,900.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/181

เสนอราคา 2,900 บาท เสนอราคา 2,900 บาท ลว. 19 เม.ย 62

17 จดัซื�อวสัดุ 1,910.00       1,910.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/182

เสนอราคา 1,910 บาท เสนอราคา 1,910 บาท ลว. 19 เม.ย 62

18 จดัซื�อวสัดุ 2,240.00       2,240.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/183

เสนอราคา 2,240 บาท เสนอราคา 2,240 บาท ลว. 19 เม.ย 62

19 จดัซื�อวสัดุ 64,871.00     64,871.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดับริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดัเสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 190

เสนอราคา 64,871,00 เสนอราคา 64,871,00 ลว. 23 เม.ย 62

20 จดัซื�อวสัดุ 915.00          915.00          เฉพาะเจาะจง สน.ปตท.บจ.พนาพนธ์ลาํพูน สน.ปตท.บจ.พนาพนธ์ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/185

เสนอราคา 915 บาท เสนอราคา 915 บาท ลว. 24 เม.ย 62

21 จดัซื�อวสัดุ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยอดกลว้ยฟอร์รีส ลาํพูน ร้านยอดกลว้ยฟอร์รีส ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/186

เสนอราคา 800 บาท เสนอราคา 800 บาท ลว. 24 เม.ย 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   30   เมษายน   พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

หนา้ 2

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

22 จดัซื�อวสัดุ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/191

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท ลว. 24 เม.ย 62

23 จดัซื�อวสัดุ 9,390.00       9,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 179

เสนอราคา 9,390 บาท เสนอราคา 9,390 บาท ลว. 30 เม.ย 62

24 จดัซื�อวสัดุ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูนหา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูนเสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/193

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท ลว. 30 เม.ย 62

วนัที�   30   เมษายน   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
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