
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 7,960.00       7,960.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 122

เสนอรำคำ 7,960 บำท เสนอรำคำ 7,960 บำท ลงวนัท่ี 24/12/2562

2 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,600.00       1,600.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/181

เสนอรำคำ 1,600 บำท เสนอรำคำ 1,600 บำท ลงวนัท่ี 23/12/2562

3 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 3,980.00       3,980.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/173

เสนอรำคำ 3,980 บำท เสนอรำคำ 3,980 บำท ลงวนัท่ี 18/12/2562

4 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,000.00       2,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงหน่อย ร้ำนช่ำงหน่อย เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/195

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลงวนัท่ี 18/12/2562

5 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 3,980.00       3,980.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/167

เสนอรำคำ 3,980 บำท เสนอรำคำ 3,980 บำท ลงวนัท่ี 17/12/2562

6 จำ้งซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 2,290.00       2,290.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/185

เสนอรำคำ 2,290 บำท เสนอรำคำ 2,290 บำท ลงวนัท่ี 24/12/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มกรำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จำ้งตรวจเซ็คและซ่อมแซมรถยนต์ 754.35          754.35      เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/203

เสนอรำคำ 754.35 บำท เสนอรำคำ 754.35 บำท ลงวนัท่ี 3/1/2563

8 จดัจำ้งท ำส่ือประชำสมัพนัธ์ 450.00          450.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/213

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลงวนัท่ี 7/1/2563

9 จดัจำ้งท ำเกียรติบตัรพร้อมกรอบ 3,000.00       3,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/211

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลงวนัท่ี 7/1/2563

10 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 2,527.00       2,527.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัสยำมนิสสนัเชียงใหม่ บริษทัสยำมนิสสนัเชียงใหม่ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/233

เสนอรำคำ 2,527 บำท เสนอรำคำ 2,527 บำท ลงวนัท่ี 17/1/2563

11 จำ้งถ่ำยเอกสำร 900.00          900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/237

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลงวนัท่ี 20/1/2563

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4,257.00       4,257.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดลสเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทัศิวดลสเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/234

เสนอรำคำ 4,257 บำท เสนอรำคำ 4,257 บำท ลงวนัท่ี 22/1/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มกรำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จำ้งตกแต่งบูธนิทรรศกำร 4,500.00       4,500.00   เฉพำะเจำะจง นำย นพรัตน์ ศิริวรรธนะไชย นำย นพรัตน์ ศิริวรรธนะไชย เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/241

เสนอรำคำ 4,500 บำท เสนอรำคำ 4,500 บำท ลงวนัท่ี 21/1/2563

14 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 900.00          900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีประเสริฐ ร้ำนศรีประเสริฐ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/239

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลงวนัท่ี 20/1/2563

15 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 970.00          970.00      เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/245

เสนอรำคำ 970 บำท เสนอรำคำ 970 บำท ลงวนัท่ี 23/1/2563

16 จำ้งถ่ำยเอกสำรและท ำส่ือประชำสมัพนัธ์1,373.00       1,373.00   เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/243

เสนอรำคำ 1,373 บำท เสนอรำคำ 1,373 บำท ลงวนัท่ี 22/1/2563

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 73,270.00     73,270.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 37

เสนอรำคำ 73,270 บำท เสนอรำคำ 73,270 บำท ลงวนัท่ี 24/1/2563

18 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 12,035.00     12,035.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ปอ ร่วมคำ้ หจก. ปอ ร่วมคำ้ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 33

เสนอรำคำ 12,035 บำท เสนอรำคำ 12,035 บำท ลงวนัท่ี 24/1/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มกรำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

19 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 13,980.00     13,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 36

เสนอรำคำ 13,980 บำท เสนอรำคำ 13,980 บำท ลงวนัท่ี 24/1/2563

20 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,150.00       3,150.00   เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลป่ำซำงจงัหวดัล ำพนู โรงพยำบำลป่ำซำงจงัหวดัล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/229

เสนอรำคำ 3,150 บำท เสนอรำคำ 3,150 บำท ลงวนัท่ี 15/1/2563

21 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 900.00          900.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/249

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลงวนัท่ี 24/1/2563

22 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 700.00          700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ลำนทองพลำสติก สนง.ใหญ่ ร้ำน ลำนทองพลำสติก สนง.ใหญ่ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/255

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลงวนัท่ี 15/1/2563

23 จดัท ำแผ่นนิทรรศกำร 1,100.00       1,100.00   เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/251

เสนอรำคำ 1,100 บำท เสนอรำคำ 1,100 บำท ลงวนัท่ี 27/1/2563

24 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 6,500.00       6,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั(มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั(มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 28

เสนอรำคำ 6,500 บำท เสนอรำคำ 6,500 บำท ลงวนัท่ี 27/1/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มกรำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1,780.00       1,780.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั พรทิพยเ์ทเลคอม จ ำกดั บริษทั พรทิพยเ์ทเลคอม จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/277

เสนอรำคำ 1,780 บำท เสนอรำคำ 1,780 บำท ลว. 5 ก.พ. 63

2 จำ้งถ่ำยเอกสำร 2,750.00       2,750.00   เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/273

เสนอรำคำ 2,750 บำท เสนอรำคำ 2,750 บำท ลว. 4 ก.พ. 63

3 จำ้งเหมำท ำแปลงสมุนไพร 20,000.00     20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประสงค ์วงคช์ ำนำญ นำยประสงค ์วงคช์ ำนำญ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 42

เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท ลว. 3 ก.พ. 63

4 จำ้งตรวจเซ็คและซ่อมแซมรถยนต์ 4,615.07       4,615.07   เฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยตำ้เชียงใหม่ บริษทัโตโยตำ้เชียงใหม่ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/271

เสนอรำคำ 4,615.07 บำท เสนอรำคำ 4,615.07 บำท ลว. 3 ก.พ. 63

5 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 21,881.50     21,881.50 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงทองอิเลคทริค ฯ หจก.แสงทองอิเลคทริค ฯ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 40

เสนอรำคำ 21,881.50 บำท เสนอรำคำ 21,881.50 บำท ลว. 3 ก.พ. 63

6 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 224,700.00   ######## เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 34

เสนอรำคำ 224,700 บำท เสนอรำคำ 224,700 บำท ลว. 24 ม.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   29   กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 7,250.00       7,250.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 41

เสนอรำคำ 7,250 บำท เสนอรำคำ 7,250 บำท ลว. 4 ก.พ. 63

8 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 35,000.00     35,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทับี สมำร์ท ซำยเอ็นซ ์จ  ำกดั บริษทับี สมำร์ท ซำยเอ็นซ ์จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 35

เสนอรำคำ 35,000 บำท เสนอรำคำ 35,000 บำท ลว. 24 ม.ค. 63

9 จำ้งถ่ำยเอกสำร 1,500.00       1,500.00   เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/279

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 7 ก.พ. 63

10 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,650.00       3,650.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/281

เสนอรำคำ 3,650 บำท เสนอรำคำ 3,650 บำท ลว. 7 ก.พ. 63

11 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,150.00       1,150.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/291

เสนอรำคำ 1,150 บำท เสนอรำคำ 1,150 บำท ลว. 12 ก.พ. 63

12 จำ้งซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 2,940.00       2,940.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/295

เสนอรำคำ 2,940 บำท เสนอรำคำ 2,940 บำท ลว. 11 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   29   กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2563 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

13 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,520.00       4,520.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/300

เสนอรำคำ 4,520 บำท เสนอรำคำ 4,520 บำท ลว. 17 ก.พ. 63

14 จำ้งถ่ำยเอกสำร 750.00          750.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/253

เสนอรำคำ 750 บำท เสนอรำคำ 750 บำท ลว. 27 ม.ค. 63

15 จดัท ำโล่รำงวลัและใบประกำศ 8,400.00       8,400.00   เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 47

เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท ลว.12 ก.พ. 63

16 จำ้งถ่ำยเอกสำร 650.00          650.00      เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/285

เสนอรำคำ 650 บำท เสนอรำคำ 650 บำท ลว.11 ก.พ. 63

17 จำ้งถ่ำยเอกสำร 10,200.00     10,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จรัสธุรกิจกำรพิมพ์ ร้ำน จรัสธุรกิจกำรพิมพ์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 46

เสนอรำคำ 10,200 บำท เสนอรำคำ 10,200 บำท ลว.12 ก.พ. 63

18 จำ้งตรวจเซ็คและซ่อมแซมรถยนต์ 4,930.29       4,930.29   เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/317

เสนอรำคำ 4,930.29 บำท เสนอรำคำ 4,930.29 บำท ลว.24 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   29   กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2563 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

19 จำ้งเหมำปรับปรุงห้องประชุมฯ 99,000.00     99,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็ม เอ็ม ซี คอนสตรัคชัน่ หจก.เอ็ม เอ็ม ซี คอนสตรัคชัน่ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 46

เสนอรำคำ 99,000บำท เสนอรำคำ 99,000บำท ลว. 12 ก.พ. 63

20 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,520.00       4,520.00   เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/303

เสนอรำคำ 4,520 บำท เสนอรำคำ 4,520 บำท ลว. 17 ก.พ. 63

21 จำ้งติดตั้งผำ้ม่ำนส ำหรับศูนยบ์ริกำร 10,800.00     10,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพิชญ ์ผำ้ม่ำน ร้ำนสมพิชญ ์ผำ้ม่ำน เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 32

แพทยแ์ผนไทย เสนอรำคำ 10,800 บำท เสนอรำคำ 10,800 บำท ลว. 17 ม.ค. 63

22 จดัซ้ือวสัดุในกำรป้องกนักำรแพร่ 979.05          979.05      เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/321

ระบำดของเช้ือไวรัส เสนอรำคำ 979.05 บำท เสนอรำคำ 979.05 บำท ลว. 25 ก.พ. 63

23 จำ้งติดตั้งผำ้ม่ำนรถตู ้พอ.สว. 1 รำยกำร7,500.00       7,500.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน จุฑำกำญจน์ ออโตพ้ำร์ท ร้ำน จุฑำกำญจน์ ออโตพ้ำร์ท เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 53

เสนอรำคำ 7,500 บำท เสนอรำคำ 7,500 บำท ลว. 26 ก.พ. 63

24 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 5,807.85       5,807.85   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 39

เสนอรำคำ 5,807.85 บำท เสนอรำคำ 5,807.85 บำท ลว. 31 ม.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   29   กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1
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