
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 1,800.00         1,800.00         ตกลงรำคำ นำยนิรันต ์  สุภำวรรณ นำยนิรันต ์  สุภำวรรณ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/208

เสนอรำคำ 1,800 บำท เสนอรำคำ 1,800 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

2 จดัซ้ือวสัดุ 16,400.00       16,400.00       ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 126

เสนอรำคำ 16,400 บำท เสนอรำคำ 16,400 บำท ลว. 11 ก.ค. 60

3 เช่ำสถำนท่ี 5,000.00         5,000.00         ตกลงรำคำ มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยัมหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/198

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท ลว. 22 มิ.ย. 60

4 จำ้งท ำของ 15,420.00       15,420.00       ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 109

เสนอรำคำ 15,420 บำท เสนอรำคำ 15,420 บำท ลว. 20 มิ.ย. 60

5 จดัซ้ือวสัดุ 900.00            900.00            ตกลงรำคำ ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/196

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลว. 21 มิ.ย. 60

6 จดัซ้ือวสัดุ 900.00            900.00            ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/149

เสนอรำคำ 900 บำท เสนอรำคำ 900 บำท ลว. 31 มี.ค. 60

7 จดัซ้ือวสัดุ 1,610.00         1,610.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/146

เสนอรำคำ 1,610 บำท เสนอรำคำ 1,610 บำท ลว. 31 มี.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำร 50,000.00       50,000.00       ตกลงรำคำ นำยชินำธณัธ์   ยำตำ นำยชินำธณัธ์   ยำตำ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 127

เสนอรำคำ 50,000 บำท เสนอรำคำ 50,000 บำท ลว. 12 ก.ค. 60

2 จดัซ้ือวสัดุ 10,000.00       10,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 115

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

3 จดัซ้ือวสัดุ 3,960.00         3,960.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/205

เสนอรำคำ 3,960 บำท เสนอรำคำ 3,960 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

4 จดัซ้ือวสัดุ 1,540.00         1,540.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/199

เสนอรำคำ 1,540 บำท เสนอรำคำ 1,540 บำท ลว. 26 มิ.ย. 60

5 จดัซ้ือวสัดุ 206.00            206.00            ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/200

เสนอรำคำ 206 บำท เสนอรำคำ 206 บำท ลว. 26 มิ.ย. 60

6 จดัซ้ือวสัดุ 9,000.00         9,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/102

เสนอรำคำ 9,000 บำท เสนอรำคำ 9,000 บำท ลว. 3 ก.ค. 60

7 จดัซ้ือวสัดุ 4,000.00         4,000.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/206

เสนอรำคำ 4,000 บำท เสนอรำคำ 4,000 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/221

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 17 ก.ค. 60

9 จดัซ้ือวสัดุ 5,200.00         5,200.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 120

เสนอรำคำ 5,200 บำท เสนอรำคำ 5,200 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

10 จดัซ้ือวสัดุ 10,656.00       10,656.00       ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 112

เสนอรำคำ 10,656 บำท เสนอรำคำ 10,656 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

11 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/212

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 3 ก.ค. 60

12 จดัซ้ือวสัดุ 850.65            850.65            ตกลงรำคำ ร้ำนแนวธรรม ร้ำนแนวธรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/214

เสนอรำคำ 850.65 บำท เสนอรำคำ 850.65 บำท ลว. 3 ก.ค. 60

13 จดัซ้ือวสัดุ 8,568.00         8,568.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด  ใบสั่งเลขท่ี 121

เสนอรำคำ 8,568 บำท เสนอรำคำ 8,568 บำท ลว. 28 มิ.ย. 60

14 จดัซ้ือวสัดุ 2,160.00         2,160.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/204

เสนอรำคำ 2,160 บำท เสนอรำคำ 2,160 บำท ลว. 28 มิ.ย. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560 หนา้ 3

แบบ สขร.1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,170.00         1,170.00         ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/203

เสนอรำคำ 1,170 บำท เสนอรำคำ 1,170 บำท ลว. 28 มิ.ย. 60

16 จดัซ้ือวสัดุ 16,284.00       16,284.00       ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 119

เสนอรำคำ 16,284 บำท เสนอรำคำ 16,284 บำท ลว. 6 ก.ค. 60

17 เช่ำสถำนท่ี 1,500.00         1,500.00         ตกลงรำคำ โรงเรียนจกัรค ำคณำทรล ำพนู โรงเรียนจกัรค ำคณำทรล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/215

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 6 ก.ค. 60

18 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/213

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 3 ก.ค. 60

19 จดัซ้ือวสัดุ 186,000.00     186,000.00     ตกลงรำคำ องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 114

เสนอรำคำ 186,000 บำท เสนอรำคำ 186,000 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

20 จดัซ้ือวสัดุ 620.00            620.00            ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/216

เสนอรำคำ 620 บำท เสนอรำคำ 620 บำท ลว. 7 ก.ค. 60

21 จำ้งเหมำบริกำร 35,000.00       35,000.00       ตกลงรำคำ นำยสุรักษ ์  เซ็นแกว้ นำยสุรักษ ์  เซ็นแกว้ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/180

เสนอรำคำ 35,000 บำท เสนอรำคำ 35,000 บำท ลว. 13 ก.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จำ้งเหมำบริกำร 20,000.00       20,000.00       ตกลงรำคำ นำยสุรกิจ   เทพนำกิจ นำยสุรกิจ   เทพนำกิจ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 123

เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท ลว. 30 มิ.ย. 60

23 จดัซ้ือวสัดุ 1,092.00         1,092.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/220

เสนอรำคำ 1,092 บำท เสนอรำคำ 1,092 บำท ลว. 14 ก.ค. 60

24 จดัซ้ือวสัดุ 6,000.00         6,000.00         ตกลงรำคำ ร้ำนล ำพนูรวมป้ำย ร้ำนล ำพนูรวมป้ำย เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 117

เสนอรำคำ 6,000 บำท เสนอรำคำ 6,000 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

25 จดัซ้ือวสัดุ 13,000.00       13,000.00       ตกลงรำคำ ร้ำนธนจงโรจน์ถว้ยรำงวลั ร้ำนธนจงโรจน์ถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 110

เสนอรำคำ 13,000 บำท เสนอรำคำ 13,000 บำท ลว. 16 มิ.ย. 60

26 จดัซ้ือวสัดุ 1,080.00         1,080.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/222

เสนอรำคำ 1,080 บำท เสนอรำคำ 1,080 บำท ลว. 17 ก.ค. 60

27 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 6,400.00         6,400.00         ตกลงรำคำ วำ่ท่ีร้อยตรีพิริยะ กนัทะวงค์ วำ่ท่ีร้อยตรีพิริยะ กนัทะวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 130

เสนอรำคำ 6,400 บำท เสนอรำคำ 6,400 บำท ลว. 17 มิ.ย. 60

28 จดัซ้ือวสัดุ 18,450.00       18,450.00       ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 131

เสนอรำคำ 18,450 บำท เสนอรำคำ 18,450 บำท ลว. 17 ก.ค. 60

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม แบบ สขร.1

หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

29 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00         3,000.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/227

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 20 ก.ค. 60

30 จดัซ้ือวสัดุ 29,560.00       29,560.00       ตกลงรำคำ บ.เอ แอนด์ เอ เทคโนโลย ีจ  ำกดั บ.เอ แอนด์ เอ เทคโนโลย ีจ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 116

เสนอรำคำ 29,560 บำท เสนอรำคำ 29,560 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

31 จดัซ้ือวสัดุ 4,082.00         4,082.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/225

เสนอรำคำ 4,082 บำท เสนอรำคำ 4,082 บำท ลว. 20 ก.ค. 60

32 เช่ำสถำนท่ี 1,500.00         1,500.00         ตกลงรำคำ โรงเรียนธีรกำนตบ์ำ้นโฮ่ง โรงเรียนธีรกำนตบ์ำ้นโฮ่ง เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/226

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 20 ก.ค. 60

33 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/223

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 17 ก.ค. 60

34 จดัซ้ือวสัดุ 2,950.00         2,950.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/229

เสนอรำคำ 2,950 บำท เสนอรำคำ 2,950 บำท ลว. 25 ก.ค. 60

35 เช่ำสถำนท่ี 1,500.00         1,500.00         ตกลงรำคำ โรงเรียนเวียงเจดียวิ์ทยำ โรงเรียนเวียงเจดียวิ์ทยำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/228

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 25 ก.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

36 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00         2,000.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/230

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 26 ก.ค. 60

37 จดัซ้ือวสัดุ 4,968.00         4,968.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/228

เสนอรำคำ 4,968 บำท เสนอรำคำ 4,968 บำท ลว. 25 ก.ค. 60

38 จดัซ้ือน ้ำด่ืม 340.00            340.00            ตกลงรำคำ บ.ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั บ.ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/211

เสนอรำคำ 340 บำท เสนอรำคำ 340 บำท ลว. 3 ก.ค. 60

39 จดัซ้ือวสัดุ 10,200.00       10,200.00       ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 138

เสนอรำคำ 10,200 บำท เสนอรำคำ 10,200 บำท ลว.24 ก.ค. 60

40 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 775.00            775.00            ตกลงรำคำ นำยโฆษิ   กนัทะวงค์ นำยโฆษิ   กนัทะวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/210

เสนอรำคำ 775 บำท เสนอรำคำ 775 บำท ลว. 29 มิ.ย. 60

34 จดัซ้ือวสัดุ 2,950.00         2,950.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/229

เสนอรำคำ 2,950 บำท เสนอรำคำ 2,950 บำท ลว. 25 ก.ค. 60

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1
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