
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 450.00          450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดัด้ีดีไซด์ ร้ำนบดัด้ีดีไซด์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/021

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 15 ต.ค. 62

2 จดัซ้ือวสัดุวสัดุส ำนกังำน 520.00          520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำธญัธุรกิจ ร้ำนอำธญัธุรกิจ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/008

เสนอรำคำ 520 บำท เสนอรำคำ 520 บำท ลว. 16 ต.ค. 62

3 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 10,880.00     10,880.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิรินำถ สมำร์ทโฮม บริษทั ศิรินำถ สมำร์ทโฮม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  315

เสนอรำคำ 10,880 บำท เสนอรำคำ 10,880 บำท ลว. 17 ต.ค. 62

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 612.50          612.50         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/033

เสนอรำคำ 612.50 บำท เสนอรำคำ 612.50 บำท ลว. 22 ต.ค. 62

5 จดัซ้ือพวงมำลำ 2,000.00       2,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงหำ จีนำ ร้ำนสิงหำ จีนำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/023

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 24 ต.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ตุลำคม   พ.ศ. 2562

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

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 950.00          950.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทิพำกรกรอบรูป ร้ำนทิพำกรกรอบรูป เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/059

เสนอรำคำ 950 บำท เสนอรำคำ 950 บำท ลว. 8 พ.ย. 62

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,060.00       1,060.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำธญัธุรกิจ ร้ำนอำธญัธุรกิจ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/077

เสนอรำคำ 1,060 บำท เสนอรำคำ 1,060 บำท ลว. 15 พ.ย. 62

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2,250.00       2,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/115

เสนอรำคำ 2,250 บำท เสนอรำคำ 2,250 บำท ลว. 27 พ.ย. 62

4 จำ้งเหมำบริกำรนกัจดักำรงำนทัว่ไป 216,000.00   216,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 305

เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี ลว.  1 พ.ย.62

5 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 5,500.00       5,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั  ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 316

เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท ลว.  1 พ.ย.62

6 จำ้งเหมำบริกำรนกัจดักำรงำนทัว่ไป 180,000.00   180,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยชลกำนต ์ ดวงค ำ นำยชลกำนต ์ ดวงค ำ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 306

เสนอรำคำ 180,000 บำท/ปี เสนอรำคำ 180,000 บำท/ปี ลว.  1 พ.ย.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562 หนา้ 1

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

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 5,500.00       5,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั  ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 316

เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท ลว.  1 พ.ย.62

8 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 14,580.00     14,580.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล์ บริษทั อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 013

เสนอรำคำ 14,580 บำท เสนอรำคำ 14,580 บำท ลว.  8 พ.ย.62

9 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 15,013.00     15,013.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 015

เสนอรำคำ 15,013 บำท เสนอรำคำ 15,013 บำท ลว.  11 พ.ย.62

10 จำ้งเหมำบริกำรนกัจดักำรงำนทัว่ไป 216,000.00   216,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวอชิรญำ  ศรีค  ำมูล นำงสำวอชิรญำ  ศรีค  ำมูล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 309

เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี ลว.  1 พ.ย.62

11 จำ้งเหมำบริกำรพนกังำนบริกำร 28,500.00     28,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 313

เสนอรำคำ 28,500 บำท/3เดือน เสนอรำคำ 28,500 บำท/3เดือน ลว.  1 พ.ย.62

12 จำ้งเหมำบริกำรผูป้ฏิบติังำนดำ้น- 216,000.00   216,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวนภสัวรรณ เน่ืองเดช นำงสำวนภสัวรรณ เน่ืองเดช เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 314

กำรแพทยแ์ผนไทย เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี เสนอรำคำ 216,000 บำท/ปี ลว.  1 พ.ย.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2562 หนา้ 1
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