
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 จา้งทาํวสัดุ 2,960.00         2,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจาํนงโฆษณา ร้านจาํนงโฆษณา เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/033

เสนอราคา 2,960 บาท เสนอราคา 2,960 บาท ลว. 3 มิ.ย 62

2 จา้งทาํวสัดุ 1,250.00         1,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาธญัธุรกิจ ร้านอาธญัธุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/035

เสนอราคา 1,250 บาท เสนอราคา 1,250 บาท ลว. 3 มิ.ย 62

3 จา้งทาํวสัดุ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศิลาศกัดิ<  วินนัต ์ นายศิลาศกัดิ<  วินนัต ์ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/039

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท ลว. 3 มิ.ย 62

4 จา้งทาํวสัดุ 4,153.00         4,153.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/069

เสนอราคา 4,153 บาท เสนอราคา 4,153 บาท  ลว. 3 มิ.ย 62

5 จดัซื�อวสัดุ 7,560.00         7,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 232

เสนอราคา 7,560 บาท เสนอราคา 7,560 บาท ลว. 4 มิ.ย 62

6 จดัซื�อวสัดุ 12,030.00       12,030.00       เฉพาะเจาะจง เอ พี คอมพิวเตอร์ แอน์ เทเลโฟน เอ พี คอมพิวเตอร์ แอน์ เทเลโฟน เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 233 

เสนอราคา 12,030 บาท เสนอราคา 12,030 บาท ลว. 4 มิ.ย 62

7 จดัซื�อวสัดุ 80.00              80.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒินนัทธ์ุรกิจ ร้านวุฒินนัทธ์ุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/

เสนอราคา 80 บาท เสนอราคา 80 บาท ลว. 4 มิ.ย 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

หนา้ 1



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 จา้งทาํวสัดุ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศิลาศกัดิ<  วินนัต ์ นายศิลาศกัดิ<  วินนัต ์ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท ลว. 4 มิ.ย 62

9 จดัซื�อวสัดุ 108,500.00     108,500.00     เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม เสนอราคาตํ�าสุด 

เสนอราคา 108,500 บาท เสนอราคา 108,500 บาท 

10 จา้งทาํวสัดุ 16,000.00       16,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 224 

เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท ลว. 5 มิ.ย 62

11 จา้งทาํวสัดุ 1,290.00         1,290.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาธญัธุรกิจ ร้านอาธญัธุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/057

เสนอราคา 1,290 บาท เสนอราคา 1,290 บาท ลว. 3 มิ.ย 62

12 จา้งซื�อวสัดุ 1,570.00         1,570.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวนพลอยใส ร้านสวนพลอยใส เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/081

เสนอราคา 1,570 บาท เสนอราคา 1,570 บาท ลว. 6 มิ.ย 62

13 จา้งทาํวสัดุ 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเป็นหนึ�ง 2009 อาร์ท แอนด ์ดีไซน์ ร้านเป็นหนึ�ง 2009 อาร์ท แอนด ์ดีไซน์ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/083

เสนอราคา 1,300 บาท เสนอราคา 1,300 บาท ลว. 6 มิ.ย 62

14 จดัซื�อวสัดุ 450.00            450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นจอ้งหวนัแดง ร้านบา้นจอ้งหวนัแดง เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/085

เสนอราคา 450 บาท เสนอราคา 450 บาท ลว. 6 มิ.ย 62

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน

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 จา้งทาํวสัดุ 1,680.00         1,680.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐักานต ์คาํลือ นางสาวณฐักานต ์คาํลือ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/087

เสนอราคา 1,680 บาท เสนอราคา 1,680 บาท ลว. 6 มิ.ย 62

16 จา้งซื�อวสัดุ 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/101 

เสนอราคา 4,500 บาท เสนอราคา 4,500 บาท ลว. 7 มิ.ย 62

17 จดัซื�อวสัดุ 750.00            750.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/123 

เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท ลว. 7 มิ.ย 62

18 จดัทาํวสัดุ 1,100.00         1,100.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/103 

เสนอราคา 1,100 บาท เสนอราคา 1,100 บาท ลว. 10 มิ.ย 62

19 จดัซื�อวสัดุ 7,855.00         7,855.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 241 

เสนอราคา 7,855 บาท เสนอราคา 7,855 บาท ลว. 10 มิ.ย 62

20 จดัซื�อวสัดุ 989.00            989.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/117 

เสนอราคา 989 บาท เสนอราคา 989 บาท  ลว. 12 มิ.ย 62

21 จดัซื�อวสัดุ 655.00            655.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั จือฮะเซนเตอร์ จาํกดั สาขาลาํพูน บริษทั จือฮะเซนเตอร์ จาํกดั สาขาลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/119 

เสนอราคา 655 บาท เสนอราคา 655 บาท ลว. 12 มิ.ย 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

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 502.90            502.90            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมพลการก่อสร้าง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมพลการก่อสร้าง เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/121

เสนอราคา 502.90 บาท เสนอราคา 502.90 บาท ลว. 12 มิ.ย 62

23 จดัซื�อวสัดุ 750.00            750.00            เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุ่นส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/125  

เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท ลว. 12 มิ.ย 62

24 จดัซื�อวสัดุ 3,100.00         3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/115  

เสนอราคา 3,100 บาท เสนอราคา 3,100 บาท ลว. 13 มิ.ย 62

25 จา้งทาํวสัดุ 65,056.00       65,056.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกอธนาพริ�นท ์ ร้านกอธนาพริ�นท ์ เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 223

เสนอราคา 65,056 บาท เสนอราคา 65,056 บาท ลว. 13 มิ.ย 62

26 จดัซื�อวสัดุ 8,100.00         8,100.00         เฉพาะเจาะจง มหาวนัถว้ยรางวลั มหาวนัถว้ยรางวลั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 230

เสนอราคา 8,100 บาท เสนอราคา 8,100 บาท ลว. 17 มิ.ย 62

27 จดัซื�อวสัดุ 16,780.00       16,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 253

เสนอราคา 16,780 บาท เสนอราคา 16,780 บาท ลว. 19 มิ.ย 62

28 จา้งทาํวสัดุ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/159  

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท ลว 19 มิ.ย 62

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
แบบ สขร.1

หนา้ 4



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

29 จดัซื�อวสัดุ 54,600.00       54,600.00       เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 393

เสนอราคา 54,600 บาท เสนอราคา 54,600 บาท ลว 19 มิ.ย 62

30 จดัทาํวสัดุ 320.00            320.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอาธIัุรกิจ ร้านอาธIัุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/173  

เสนอราคา 320 บาท เสนอราคา 320 บาท ลว. 19 มิ.ย 62

31 จดัทาํวสัดุ 750.00            750.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจาํนงโฆษณา ร้านจาํนงโฆษณา เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/141  

เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท ลว. 20 มิ.ย 62

32 จดัซื�อวสัดุ 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/161  

เสนอราคา 1,400 บาท เสนอราคา 1,400 บาท ลว. 20 มิ.ย 62

33 จดัซื�อวสัดุ 1,933.00         1,933.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/181  

เสนอราคา 1,933 บาท เสนอราคา 1,933 บาท ลว. 21 มิ.ย 62

34 จดัซื�อวสัดุ 29,100.00       29,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.พี.พาวเวอร์ แอนดซ์พัพลาย ร้าน เอน็.พี.พาวเวอร์ แอนดซ์พัพลาย เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 245

เสนอราคา 29,100 บาท เสนอราคา 29,100 บาท ลว. 21 มิ.ย 62

35 จดัซื�อวสัดุ 875.00            875.00            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/189 

เสนอราคา 875 บาท เสนอราคา 875 บาท ลว 24 มิ.ย 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

หนา้ 5



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

36 จดัซื�อวสัดุ 12,480.00       12,480.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 254 

เสนอราคา 12,480 บาท เสนอราคา 12,480 บาท ลว 24 มิ.ย 62

37 จดัซื�อวสัดุ 1,380.00         1,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/171  

เสนอราคา 1,380 บาท เสนอราคา 1,380 บาท ลว. 25 มิ.ย 62

38 จดัซื�อวสัดุ 37,080.00       37,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั บริษทั ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 248 

เสนอราคา 37,080 บาท เสนอราคา 37,080 บาท ลว. 25 มิ.ย 62

39 จดัซื�อวสัดุ 3,531.00         3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย บริษทั ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/143 

เสนอราคา 3,531 บาท เสนอราคา 3,531 บาท ลว. 25 มิ.ย 62

40 จดัซื�อวสัดุ 2,250.00         2,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ. 0032.01.4/183  

เสนอราคา 2,250 บาท เสนอราคา 2,250 บาท ลว. 26 มิ.ย 62

41 จดัซื�อวสัดุ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอนี� จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอนี� จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 257 

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท ลว. 26 มิ.ย 62

42 จา้งทาํวสัดุ 45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ไชยมงคล นายสุรเดช ไชยมงคล เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 256

เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท ลว 28 มิ.ย 62

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   30   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน แบบ สขร.1

หนา้ 6


