
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 229/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

2 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว อชิรญำ  ศรีค  ำมูล นำงสำว อชิรญำ  ศรีค  ำมูล มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 210/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

3 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว สุทธิธำรำ  ศรียำ นำงสำว สุทธิธำรำ  ศรียำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 011/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

4 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 15,000.00     15,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยชลกำนต ์  ดวงค ำ นำยชลกำนต ์  ดวงค ำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 225/2563

เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

5 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 224/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

6 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 13,750.00     13,750.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 241

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 13,750 บำท เสนอรำคำ 13,750 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ต วงจร Fiber Optic 2,033.00       2,033.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั  โทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทั  โทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 239

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 2,033 บำท เสนอรำคำ 2,033 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

8 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร41,500.00     41,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 068/2564

เสนอรำคำ 41,500 บำท เสนอรำคำ 41,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

9 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 229/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

10 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 11,500.00     11,500.00   เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ อุโมงคโ์น นำยมำนะ อุโมงคโ์น มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 246

เสนอรำคำ 11,500 บำท เสนอรำคำ 11,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

11 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 10,000.00     10,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 247

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

12 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 9,500.00       9,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 249

เสนอรำคำ 9,500 บำท เสนอรำคำ 9,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  2 รำยกำร 1,500.00       1,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 86/2564

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

14 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร41,550.00     41,550.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 069/2564

เสนอรำคำ 41,550 บำท เสนอรำคำ 41,550 บำท ลว. 1 มี.ค. 64

15 จดัซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย ์ 1 รำยกำร 838,800.00   838,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดับริษทั ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด สญัญำซ้ือขำย 14/2564

เสนอรำคำ 838,800 บำท เสนอรำคำ 838,800 บำท ลว. 4 มี.ค. 64

16 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 24 รำยกำร 57,457.00     57,457.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 109/2564

เสนอรำคำ 57,457 บำท เสนอรำคำ 57,457 บำท ลว. 5 มี.ค. 64

17 จำ้งถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 5,000.00       5,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 123/2564

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท ลว. 5 มี.ค. 64

18 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 15,000.00     15,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ลคัก้ี เทรดด้ิง ร้ำน ลคัก้ี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 115/2564

เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว. 9 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

19 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2 รำยกำร 6,960.00       6,960.00     เฉพำะเจำะจง บริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทัศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 130/2564

เสนอรำคำ 6,960 บำท เสนอรำคำ 6,960 บำท ลว. 10 มี.ค. 64

20 จำ้งถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 8,400.00       8,400.00     เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 129/2564

เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท ลว. 11 มี.ค. 64

21 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  2 รำยกำร 3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 117/2564

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 15 มี.ค. 64

22 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คซ่อมรถยนต ์ 32,303.84     32,303.84   เฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดับริษทัโตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 127/2564

นข 2052 ล ำพนู  17 รำยกำร เสนอรำคำ 32,303.84 บำท เสนอรำคำ 32,303.84 บำท ลว. 15 มี.ค. 64

23 จำ้งท ำประกำศนียบตัรพร้อมกรอบ 1 รำยกำร4,200.00       4,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 128/2564

เสนอรำคำ 4,200 บำท เสนอรำคำ 4,200 บำท ลว. 15 มี.ค. 64

24 จดัจำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1 รำยกำร59,600.00     59,600.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 116/2564

เสนอรำคำ 59,600  บำท เสนอรำคำ 59,600  บำท ลว. 17 ก.พ. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

25 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  1 รำยกำร 1,000.00       1,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 144/2564

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 29 มี.ค. 64

26 จดัจำ้งท ำวสัดุส ำนกังำน 2 รำยกำร 1,450.00       1,450.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 145/2564

เสนอรำคำ 1,450 บำท เสนอรำคำ 1,450 บำท ลว. 29 มี.ค. 64

27 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  1 รำยกำร 7,000.00       7,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 117/2564

เสนอรำคำ 7,000 บำท เสนอรำคำ 7,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

28 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 13,750.00     13,750.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 241

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 13,750 บำท เสนอรำคำ 13,750 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

29 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 224/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

30 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 15,000.00     15,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยชลกำนต ์  ดวงค ำ นำยชลกำนต ์  ดวงค ำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 225/2563

เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

31 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 11,500.00     11,500.00   เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ อุโมงคโ์น นำยมำนะ อุโมงคโ์น มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 246

เสนอรำคำ 11,500 บำท เสนอรำคำ 11,500 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

32 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 10,000.00     10,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 247

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

33 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 9,500.00       9,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 249

เสนอรำคำ 9,500 บำท เสนอรำคำ 9,500 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

34 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว อชิรญำ  ศรีค  ำมูล นำงสำว อชิรญำ  ศรีค  ำมูล มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 210/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

35 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช นำงสำว นภสัวรรณ เน่ืองเดช มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 229/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

36 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00     18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว สุทธิธำรำ  ศรียำ นำงสำว สุทธิธำรำ  ศรียำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 11/2563

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

37 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร41,550.00     41,550.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 69/2564

เสนอรำคำ 41,550 บำท เสนอรำคำ 41,550 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

38 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร41,500.00     41,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 68/2564

เสนอรำคำ 41,500 บำท เสนอรำคำ 41,500 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

39 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 10,000.00     10,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงสำว ศศิวิภำ  มณีศิลป์ นำงสำว ศศิวิภำ  มณีศิลป์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 54

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

40 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 10,500.00     10,500.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิศำล  ศรีวงค์ นำยพิศำล  ศรีวงค์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 248

เสนอรำคำ 10,500 บำท เสนอรำคำ 10,500 บำท ลว. 31 มี.ค. 64

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   มีนำคม   พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม
แบบ สขร.1

หนา้ 7


