
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือพำนพุม่ดอกไมส้ด 1 รำยกำร 1,000.00       1,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงหำ จีนำ ร้ำนสิงหำ จีนำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  39/2564

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 5 ธ.ค. 63

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1 รำยกำร 960.00          960.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำธญัธุรกิจ ร้ำนอำธญัธุรกิจ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  41/2564

เสนอรำคำ 960 บำท เสนอรำคำ 960 บำท ลว. 8 ธ.ค. 63

3 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์1 รำยกำร 3,284.90       3,284.90   เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้ เชียงใหม่ จ  ำกดั บริษทั โตโยตำ้ เชียงใหม่ จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  40/2564

เสนอรำคำ 3,284.90 บำท เสนอรำคำ 3,284.90 บำท ลว. 8 ธ.ค. 63

4 จำ้งเหมำบริกำรซ่อมท่อประปำ 500.00          500.00      เฉพำะเจำะจง นำยชิงชยั  อุตสำสำร นำยชิงชยั  อุตสำสำร มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  42/2564

1 รำยกำร เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 14 ธ.ค. 63

5 จำ้งถ่ำยเอกสำร 3 รำยกำร 3,000.00       3,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  43/2564

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 14 ธ.ค. 63

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1 รำยกำร 3,500.00       3,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  38/2563

เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว. 15 ธ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2563

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 2 รำยกำร 6,960.00       6,960.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  082

เสนอรำคำ 6,960 บำท เสนอรำคำ 6,960 บำท ลว. 17 ธ.ค. 63

8 จำ้งถ่ำยเอกสำร 2 รำยกำร 8,110.00       8,110.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  027

เสนอรำคำ 8,110 บำท เสนอรำคำ 8,110 บำท ลว. 17 ธ.ค. 63

9 จดัจำ้งท ำป้ำยส่ือประชำสมัพนัธ์ 40,000.00     40,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  025

3 รำยกำร เสนอรำคำ 40,000 บำท เสนอรำคำ 40,000 บำท ลว. 18 ธ.ค. 63

10 จดัจำ้งท ำโล่รำงวลั 1 รำยกำร 10,000.00     10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  026

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 18 ธ.ค. 63

11 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2 รำยกำร 650.00          650.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  48/2564

เสนอรำคำ 650 บำท เสนอรำคำ 650 บำท ลว. 22 ธ.ค. 63

12 จดัจำ้งท ำป้ำยส่ือประชำสมัพนัธ์ 720.00          720.00      เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 50/2564

1 รำยกำร เสนอรำคำ 720 บำท เสนอรำคำ 720 บำท ลว. 25 ธ.ค. 63

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม
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แบบ สขร.1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัจำ้งท ำป้ำยส่ือประชำสมัพนัธ์ 450.00          450.00      เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 51/2564

1 รำยกำร เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 28 ธ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 3

แบบ สขร.1


