
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 3,324.00         3,324.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/011

เสนอรำคำ 3,324 บำท เสนอรำคำ 3,324 บำท ลว. 27 ธ.ค. 60

2 จดัซ้ือวสัดุ 5,874.00         5,874.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 019

เสนอรำคำ 5,874 บำท เสนอรำคำ 5,874 บำท ลว. 29 ธ.ค. 60

3 จดัซ้ือวสัดุ 1,125.00         1,125.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/012

เสนอรำคำ 1,125 บำท เสนอรำคำ 1,125 บำท ลว. 28 ธ.ค. 60

4 จดัซ้ือวสัดุ 24,507.00       24,507.00       เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 020

เสนอรำคำ 24,507 บำท เสนอรำคำ 24,507 บำท ลว. 3 ม.ค. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/014

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 11 ม.ค. 61

6 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 67,410.00       67,410.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บ.ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 018

ของส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู เสนอรำคำ 67,410 บำท เสนอรำคำ 67,410 บำท ลว. 29 ธ.ค. 60

7 จดัซ้ือวสัดุ 500.00            500.00            เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/015

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 15 ม.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  มกรำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุ 20,503.00       20,503.00       เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 022

เสนอรำคำ 20,503 บำท เสนอรำคำ 20,503 บำท ลว. 15 ม.ค. 61

9 จดัซ้ือวสัดุ 1,380.00         1,380.00         เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/019

เสนอรำคำ 1,380 บำท เสนอรำคำ 1,380 บำท ลว. 16 ม.ค. 61

10 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/020

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 16 ม.ค. 61

11 จำ้งเหมำบริกำร 29,997.50       29,997.50       เฉพำะเจำะจง หจก. อินสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก. อินสทรูเมน้ท ์แล็ป เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 021

เสนอรำคำ 29,997.50 บำท เสนอรำคำ 29,997.50 บำท ลว. 11 ม.ค. 61

12 จดัซ้ือวสัดุ 11,686.00       11,686.00       เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 023

เสนอรำคำ 11,686 บำท เสนอรำคำ 11,686 บำท ลว. 16 ม.ค. 61

13 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,150.00         2,150.00         เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/021

เสนอรำคำ 2,150 บำท เสนอรำคำ 2,150 บำท ลว. 16 ม.ค. 61

14 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/022

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 17 ม.ค. 61

วนัท่ี   31  มกรำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 024

เสนอรำคำ 7,200 บำท เสนอรำคำ 7,200 บำท ลว. 22 ม.ค. 61

16 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 400.00            400.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/023

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท ลว. 23 ม.ค. 61

17 จดัซ้ือน ้ำด่ืม 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั บ.ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/013

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 3 ม.ค. 61

18 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/013

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 3 ม.ค. 61

วนัท่ี   31  มกรำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1
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