
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 7,949.00           7,949.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/071

เสนอรำคำ 7,949 บำท เสนอรำคำ 7,949 บำท ลว. 25 ก.ค. 61

2 จดัซ้ือวสัดุ 1,071.00           1,071.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ฉนัทพนัธุ์ หจก.ฉนัทพนัธุ์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/118

เสนอรำคำ 1,071 บำท เสนอรำคำ 1,071 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

3 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00              350.00             เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/120

เสนอรำคำ 350 บำท เสนอรำคำ 350 บำท ลว. 26 ส.ค. 61

4 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,910.00           1,910.00          เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/121

เสนอรำคำ 1,910 บำท เสนอรำคำ 1,910 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

5 จดัซ้ือวสัดุ 7,172.21           7,172.21          เฉพำะเจำะจง หจก. แสงทองอิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงหจก. แสงทองอิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 078

เสนอรำคำ 7,172.21 บำท เสนอรำคำ 7,172.21 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

6 จดัซ้ือวสัดุ 1,551.50           1,551.50          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/117

เสนอรำคำ 1,551.50 บำท เสนอรำคำ 1,551.50 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

7 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00           1,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/124

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

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

8 จดัซ้ือวสัดุ 10,750.00         10,750.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 080

เสนอรำคำ 10,750 บำท เสนอรำคำ 10,750 บำท ลว. 3 ส.ค. 61

9 จดัซ้ือวสัดุ 2,020.00           2,020.00          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/122

เสนอรำคำ 2,020 บำท เสนอรำคำ 2,020 บำท ลว. 2 ส.ค. 61

10 จดัซ้ือวสัดุ 1,100.00           1,100.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/123

เสนอรำคำ 1,100 บำท เสนอรำคำ 1,100 บำท ลว. 3 ส.ค. 61

11 จดัซ้ือวสัดุ 108,500.00       108,500.00      เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 057

เสนอรำคำ 108,500 บำท เสนอรำคำ 108,500 บำท ลว. 7 มิ.ย. 61

12 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00           3,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/125

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 8 ส.ค. 61

13 ซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,970.00           2,970.00          เฉพำะเจำะจง นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 127

เสนอรำคำ 2,970 บำท เสนอรำคำ 2,970 บำท ลว. 8 ส.ค. 61

14 จดัซ้ือวสัดุ 2,250.00           2,250.00          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/126

เสนอรำคำ 2,250 บำท เสนอรำคำ 2,250 บำท ลว. 8 ส.ค. 61

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

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 3,950.00           3,950.00          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/129

เสนอรำคำ 3,950 บำท เสนอรำคำ 3,950 บำท ลว. 16 ส.ค. 61

16 จดัซ้ือวสัดุ 1,200.00           1,200.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดับริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 132

เสนอรำคำ 1,200 บำท เสนอรำคำ 1,200 บำท ลว. 16 ส.ค. 61

17 จดัซ้ือวสัดุ 9,800.00           9,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 079

เสนอรำคำ 9,800 บำท เสนอรำคำ 9,800 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

18 จดัซ้ือวสัดุ 450.00              450.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/139

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 28 ส.ค. 61

19 จดัซ้ือวสัดุ 54,784.00         54,784.00        ตกลงรำคำ ร้ำนกอธนำพร้ินท์ ร้ำนกอธนำพร้ินท์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 077

เสนอรำคำ 54,784 บำท เสนอรำคำ 54,784 บำท ลว. 26 ก.ค. 61

20 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00           2,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/128

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 16 ส.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 3


