
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำร จดัท ำแผน่พบั- 40,000.00    40,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนกอธนำพร้ินท์ ร้ำนกอธนำพร้ินท์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 170

ควำมรู้โควิด-19       1   รำยกำร เสนอรำคำ 40,000 บำท เสนอรำคำ 40,000 บำท ลงวนัท่ี 19/06/2563

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 29,900.00    29,900.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 137

เสนอรำคำ 29,900 บำท เสนอรำคำ 29,900 บำท ลงวนัท่ี 26/05/2563

3 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,012.50      4,012.50     เฉพำะเจำะจง หจก. ปอร่วมคำ้ (สนง.ใหญ่) หจก. ปอร่วมคำ้ (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/584

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 4,012.50 บำท เสนอรำคำ 4,012.50 บำท ลงวนัท่ี 27/05/2563

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 27,100.00    27,100.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 141

เสนอรำคำ 27,100 บำท เสนอรำคำ 27,100 บำท ลงวนัท่ี 29/05/2563

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 32,420.00    32,420.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 143

เสนอรำคำ 32,420 บำท เสนอรำคำ 32,420 บำท ลงวนัท่ี 05/06/2563

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 5,230.00      5,230.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 160

เสนอรำคำ 5,230 บำท เสนอรำคำ 5,230 บำท ลงวนัท่ี 18/06/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 44,870.00    44,870.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 166

เสนอรำคำ 44,870 บำท เสนอรำคำ 44,870 บำท ลงวนัท่ี 19/06/2563

8 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 1,284.00      1,284.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/614

 1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,284 บำท เสนอรำคำ 1,284 บำท ลงวนัท่ี 1/07/2563

9 หจก.แสงทองอิเลคทริค ฯ 13,850.00    13,850.00   เฉพำะเจำะจง หจก.แสงทองอิเลคทริค ฯ หจก.แสงทองอิเลคทริค ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 183

เสนอรำคำ 13,850 บำท เสนอรำคำ 13,850 บำท ลงวนัท่ี 17/07/2563

10 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2 รำยกำร 5,478.00      5,478.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 184

เสนอรำคำ 5,478 บำท เสนอรำคำ 5,478 บำท ลงวนัท่ี 20/07/2563

11 จำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มโครงกำร 7,405.00      7,405.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 188

1  รำยกำร เสนอรำคำ 7,405 บำท เสนอรำคำ 7,405 บำท ลงวนัท่ี 22/07/2563

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 9,420.00      9,420.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 181

เสนอรำคำ 9,420 บำท เสนอรำคำ 9,420 บำท ลงวนัท่ี 22/07/2563

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 11,550.00    11,550.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 179

เสนอรำคำ 11,550 บำท เสนอรำคำ 11,550 บำท ลงวนัท่ี 25/07/2563

14 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 32,000.00    32,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 109

เสนอรำคำ 32,000 บำท เสนอรำคำ 32,000 บำท ลงวนัท่ี 21/05/2563

15 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 18 รำยกำร 9,392.00      9,392.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 138

เสนอรำคำ 9,392 บำท เสนอรำคำ 9,392 บำท ลงวนัท่ี 25/05/2563

16 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 23 รำยกำร 7,614.00      7,614.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 135

เสนอรำคำ 7,614 บำท เสนอรำคำ 7,614 บำท ลงวนัท่ี 26/05/2563

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 18,450.00    18,450.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 139

เสนอรำคำ 18,450 บำท เสนอรำคำ 18,450 บำท ลงวนัท่ี 4/06/2563

18 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 23 รำยกำร 8,725.00      8,725.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 159

เสนอรำคำ 8,725บำท เสนอรำคำ 8,725บำท ลงวนัท่ี 10/06/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

19 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 30 รำยกำร 21,215.00    21,215.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 165

เสนอรำคำ 21,215 บำท เสนอรำคำ 21,215 บำท ลงวนัท่ี 19/06/2563

20 จำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มโครงกำร 2,550.00      2,550.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟีก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟีก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/712

2  รำยกำร เสนอรำคำ 2,550 บำท เสนอรำคำ 2,550 บำท ลงวนัท่ี 24/06/2563

21 เช่ำใชบ้ริกำรระบบประชุมออนไลน์ 11,823.50    11,823.50   เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/296

Cloud apps  1  รำยกำร เสนอรำคำ 11,823.50 บำท เสนอรำคำ 11,823.50 บำท ลงวนัท่ี 1/07/2563

22 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 749.00         749.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/620

1 รำยกำร เสนอรำคำ 749 บำท เสนอรำคำ 749 บำท ลงวนัท่ี 1/07/2563

23 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 8,025.00      8,025.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ปอ ร่วมคำ้ หจก.ปอ ร่วมคำ้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 176

 1  รำยกำร เสนอรำคำ 8,025 บำท เสนอรำคำ 8,025 บำท ลงวนัท่ี 8/07/2563

24 จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง 1,260.00      1,260.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อำธญัธุรกิจ ร้ำน อำธญัธุรกิจ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 175/2563

3  รำยกำร เสนอรำคำ 1,260 บำท เสนอรำคำ 1,260 บำท ลงวนัท่ี 10/07/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

25 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4 รำยกำร 5,729.00      5,729.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 178

เสนอรำคำ 5,729บำท เสนอรำคำ 5,729บำท ลงวนัท่ี 16/07/2563

26 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 10,830.00    10,830.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 182

เสนอรำคำ 10,830 บำท เสนอรำคำ 10,830 บำท ลงวนัท่ี 17/07/2563

27 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 7,770.00      7,770.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 185

เสนอรำคำ 7,770 บำท เสนอรำคำ 7,770 บำท ลงวนัท่ี 23/07/2563

28 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5 รำยกำร 2,595.00      2,595.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/776

เสนอรำคำ 2,595 บำท เสนอรำคำ 2,595 บำท ลงวนัท่ี 24/07/2563

29 จดัจำ้งท ำแผน่โปสเตอร์ประชำสมัพนัธ์ 40,000.00    40,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 172

1  รำยกำร เสนอรำคำ 40,000 บำท เสนอรำคำ 40,000 บำท ลงวนัท่ี 24/07/2563

30 จำ้งเหมำจดัสถำนท่ีอบรม 1 รำยกำร 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง เดอะแกรดจ์ำมจุรีรีสอร์ท เดอะแกรดจ์ำมจุรีรีสอร์ท มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี200/2563

เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลงวนัท่ี 30/07/2563

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

31 จำ้งเหมำซ่อมท่อประปำ  1 รำยกำร 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยชิงชยั  อุตสำสำร นำยชิงชยั  อุตสำสำร มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 174/2563

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลงวนัท่ี 30/06/2563

32 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 3,910.00      3,910.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 190/2563

เสนอรำคำ 3,910 บำท เสนอรำคำ 3,910 บำท ลงวนัท่ี 13/07/2563

33 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5 รำยกำร 1,400.00      1,400.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 206/2563

เสนอรำคำ 1,400 บำท เสนอรำคำ 1,400 บำท ลงวนัท่ี 30/07/2563

34 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  2 รำยกำร 4,130.00      4,130.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 180/2563

เสนอรำคำ 4,130 บำท เสนอรำคำ 4,130 บำท ลงวนัท่ี 3/07/2563

35 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1 รำยกำร 750.00         750.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีประเสริฐ ร้ำนศรีประเสริฐ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 017/2563

เสนอรำคำ 750 บำท เสนอรำคำ 750 บำท ลงวนัท่ี 6/07/2563

36 จำ้งถ่ำยเอกสำร   1  รำยกำร 250.00         250.00        เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 182/2563

เสนอรำคำ 250 บำท เสนอรำคำ 250 บำท ลงวนัท่ี 8/07/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

37 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3 รำยกำร 1,976.00      1,976.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/748

เสนอรำคำ 1,976 บำท เสนอรำคำ 1,976 บำท ลงวนัท่ี 10/07/2563

38 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธ์ 1,250.00      1,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 148/2563

1  รำยกำร เสนอรำคำ 1,250 บำท เสนอรำคำ 1,250 บำท ลงวนัท่ี 13/07/2563

39 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธ์ 450.00         450.00        เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 212/2563

1  รำยกำร เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลงวนัท่ี 13/07/2563

40 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3 รำยกำร 977.00         977.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/192

เสนอรำคำ 977 บำท เสนอรำคำ 977 บำท ลงวนัท่ี 16/07/2563

41 จำ้งเหมำบริกำร/จำ้งท ำของ 1 รำยกำร 50,000.00    50,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยชินำธณัธ์  ยำตำ นำยชินำธณัธ์  ยำตำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 190

เสนอรำคำ 50,000 บำท เสนอรำคำ 50,000 บำท ลงวนัท่ี 23/07/2563

42 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 2,800.00      2,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 201/2563

เสนอรำคำ 2,800 บำท เสนอรำคำ 2,800 บำท ลงวนัท่ี 24/07/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 7



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

43 ซ่อมคอมพิวเตอร์  1  รำยกำร 700.00         700.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 197/2563

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลงวนัท่ี 24/07/2563

44 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  1 รำยกำร 2,800.00      2,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 205/2563

เสนอรำคำ 2,800 บำท เสนอรำคำ 2,800 บำท ลงวนัท่ี 27/07/2563

45 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  3 รำยกำร 34,943.00    34,943.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 189

เสนอรำคำ 34,943 บำท เสนอรำคำ 34,943 บำท ลงวนัท่ี 29/07/2563

46 ซ่อมคอมพิวเตอร์  1  รำยกำร 550.00         550.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 204/2563

เสนอรำคำ 550 บำท เสนอรำคำ 550 บำท ลงวนัท่ี 30/07/2563

47 ซ่อมคอมพิวเตอร์  1  รำยกำร 550.00         550.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 170/2563

เสนอรำคำ 550 บำท เสนอรำคำ 550 บำท ลงวนัท่ี 01/07/2563

48 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 860.00         860.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 152/2563

เสนอรำคำ 860 บำท เสนอรำคำ 860 บำท ลงวนัท่ี 27/05/2563

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 8



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

49 ซ่อมคอมพิวเตอร์  1  รำยกำร 1,490.00      1,490.00     เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั  ชูยศ นำยขวญัชยั  ชูยศ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 144/2563

เสนอรำคำ 1,490บำท เสนอรำคำ 1,490บำท ลงวนัท่ี 29/05/2563

50 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   2 รำยกำร 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 175

เสนอรำคำ 10,000บำท เสนอรำคำ 10,000บำท ลงวนัท่ี 31/07/2563

51 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1 รำยกำร 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร์ร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 191/2563

เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลงวนัท่ี 15/08/2563

52 จำ้งซ่อมแซมครุภณัฑย์ำนพำหนะ 7,463.25      7,463.25     เฉพำะเจำะจง บรัษทั สยำมนิสสนัเชียงใหม ่จ  ำกดั บรัษทั สยำมนิสสนัเชียงใหม ่จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 188

11 รำยกำร เสนอรำคำ 7,463.25 บำท เสนอรำคำ 7,463.25 บำท ลงวนัท่ี 24/07/2563

53 ซ่อมคอมพิวเตอร์  1  รำยกำร 2,800.00      2,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ ร้ำน เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด ์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ.0032.01.4/750

เสนอรำคำ 2,800 บำท เสนอรำคำ 2,800 บำท ลงวนัท่ี 10/07/2563

54 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร1 รำยกำร 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 196/2563

เสนอรำคำ 1,000บำท เสนอรำคำ 1,000บำท ลงวนัท่ี 20/07/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   กรกฎำคม   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1
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