
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง    2  รำยกำร 3,500.00       3,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/504

เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลงวนัท่ี 30/04/2563

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง    1  รำยกำร 400.00          400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/618

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท ลงวนัท่ี 29/05/2563

3 จดัซ้ือชุดทดสอบอำหำร   4  รำยกำร 17,976.00     17,976.00 เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  94

เสนอรำคำ 17,976 บำท เสนอรำคำ 17,976 บำท ลงวนัท่ี 15/05/2563

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  2  รำยกำร 3,480.00       3,480.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอนนัต์ ร้ำนโชคอนนัต์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/622

เสนอรำคำ 3,480 บำท เสนอรำคำ 3,480 บำท ลงวนัท่ี 01/06/2563

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  12  รำยกำร 7,523.00       7,523.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  142

เสนอรำคำ 7,523 บำท เสนอรำคำ 7,523 บำท ลงวนัท่ี 26/05/2563

6 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  3  รำยกำร 1,330.00       1,330.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/624

เสนอรำคำ 1,330 บำท เสนอรำคำ 1,330 บำท ลงวนัท่ี 02/06/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   พ.ศ. 2563
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร  3 รำยกำร 2,880.00       2,880.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/630

เสนอรำคำ 2,880 บำท เสนอรำคำ 2,880 บำท ลงวนัท่ี 05/05/2563

8 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้รูปเล่มรำยงำน  7,070.00       7,070.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/158

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 7,070บำท เสนอรำคำ 7,070บำท ลงวนัท่ี 10/06/2563

9 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  1 รำยกำร 10,000.00     10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  151

เสนอรำคำ 10,000บำท เสนอรำคำ 10,000บำท ลงวนัท่ี 16/06/2563

10 เช่ำใชบ้ริกำรระบบประชุมออนไลน์ 11,823.50     11,823.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  122

 1 รำยกำร เสนอรำคำ 11,823.50บำท เสนอรำคำ 11,823.50บำท ลงวนัท่ี 1/06/2563

11 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  2 รำยกำร 10,800.00     10,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  146

เสนอรำคำ 10,800 บำท เสนอรำคำ 10,800 บำท ลงวนัท่ี 1/06/2563

12 จำ้งถ่ำยเอกสำรและจดัท ำใบประกำศ 12,600.00     12,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  145

 2 รำยกำร เสนอรำคำ 12,600 บำท เสนอรำคำ 12,600 บำท ลงวนัท่ี 10/06/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร  1  รำยกำร 1,000.00       1,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/640

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลงวนัท่ี 11/06/2563

14 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 400.00          400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 160

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท ลงวนัท่ี 22/06/2563

15 จำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 550.00          550.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 161

เสนอรำคำ 550 บำท เสนอรำคำ 550 บำท ลงวนัท่ี 22/06/2563

16 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร  1  รำยกำร 1,650.00       1,650.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/694

เสนอรำคำ 1,650 บำท เสนอรำคำ 1,650 บำท ลงวนัท่ี 19/06/2563

17 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 1,284.00       1,284.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/502

 1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,284 บำท เสนอรำคำ 1,284 บำท ลงวนัท่ี 30/05/2563

18 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  1 รำยกำร 1,700.00       1,700.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทั ซสัโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/268

เสนอรำคำ 1,700 บำท เสนอรำคำ 1,700 บำท ลงวนัท่ี 29/05/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   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 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 749.00          749.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/506

1 รำยกำร เสนอรำคำ 749 บำท เสนอรำคำ 749 บำท ลงวนัท่ี 01/06/2563

20 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  11 รำยกำร 3,457.00       3,457.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 171

เสนอรำคำ 3,457 บำท เสนอรำคำ 3,457 บำท ลงวนัท่ี 11/06/2563

21 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำรและจดัท ำป้ำยไวนิล  4,600.00       4,600.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ์ ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/692

2  รำยกำร เสนอรำคำ 4,600 บำท เสนอรำคำ 4,600 บำท  ลงวนัท่ี 15/06/2563

22 จำ้งเหมำบริกำร บ ำรุงรักษำเครือข่ำย Server45,000.00     45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช  ไชยมงคล นำยสุรเดช  ไชยมงคล มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 167

1  รำยกำร เสนอรำคำ 45,000 บำท เสนอรำคำ 45,000 บำท ลงวนัท่ี 26/06/2563

23 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 6,000.00       6,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 136

เสนอรำคำ 6,000 บำท เสนอรำคำ 6,000 บำท ลงวนัท่ี 21/05/2563

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 161

เสนอรำคำ 7,000 บำท เสนอรำคำ 7,000 บำท ลงวนัท่ี 8/06/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   มิถุนำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 4


