
ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

1 จดัซื�อวสัดุ 3,060.00        3,060.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูนหา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูนเสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/047

เสนอราคา 3,060 บาท เสนอราคา 3,060 บาท ลว. 31 ม.ค. 62

2 จดัซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,200.00        1,200.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/091

เสนอราคา  1,200 บาท เสนอราคา 1,200 บาท ลว. 7 ม.ค. 62

3 จดัซื�อวสัดุ 37,796.00      37,796.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 031 

เสนอราคา 37,796 บาท เสนอราคา 37,796 บาท ลว. 7 ม.ค. 62

4 จดัซื�อวสัดุ 33,750.00      33,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 028

เสนอราคา 33,750 บาท เสนอราคา 33,750 บาท ลว. 8 ม.ค. 62

5 จดัซื�อวสัดุ 35,069.00      35,069.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 030

เสนอราคา 35,069 บาท เสนอราคา 35,069 บาท ลว. 8 ม.ค. 62

6 จดัซื�อวสัดุ 10,505.00      10,505.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 029

เสนอราคา 10,505 บาท เสนอราคา 10,505 บาท ลว. 8 ม.ค. 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

7 จดัซื�อวสัดุ 13,762.00      13,762.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 033

เสนอราคา 13,762 บาท เสนอราคา 13,762 บาท ลว. 9 ม.ค. 62

8 จดัซื�อวสัดุ 900.00           900.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/051

เสนอราคา 900บาท เสนอราคา 900 บาท ลว. 6 ม.ค. 62

9 จดัซื�อวสัดุ 4,025.00        4,025.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/054

เสนอราคา 4,025 บาท เสนอราคา 4,025 บาท ลว. 9 ม.ค. 62

10 จดัซื�อวสัดุ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/055 

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท ลว. 9 ม.ค. 62

11 จดัซื�อวสัดุ 630.00           630.00          เฉพาะเจาะจง อาธญัธุรกิจ อาธญัธุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/056 

เสนอราคา 630 บาท เสนอราคา 630 บาท ลว. 9 ม.ค. 62

12 จดัซื�อวสัดุ 36,891.00      36,891.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 034

เสนอราคา 36,891 บาท เสนอราคา 36,891 บาท ลว. 10 ม.ค. 62

13 จดัซื�อวสัดุ 2,850.00        2,850.00       เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอราตํ�าสุด ลพ 0032/059 

เสนอราคา 2,850 บาท เสนอราคา 2,850 บาท ลว. 10 ม.ค. 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 2



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

14 จดัซื�อวสัดุ 290.00           290.00          เฉพาะเจาะจง อาธญัธุรกิจ อาธญัธุรกิจ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/060

เสนอราคา 290 บาท เสนอราคา 290 บาท ลว. 10 ม.ค. 62

15 จดัซื�อวสัดุ 530.00           530.00          เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/067

เสนอราคา 530 บาท เสนอราคา 530 บาท ลว. 11 ม.ค. 62 

16 จดัซื�อวสัดุ 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 037

เสนอราคา 530 บาท เสนอราคา 530 บาท ลว. 14 ม.ค. 62

17 จดัซื�อวสัดุ 14,452.00      14,452.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 038 

เสนอราคา 14,452 บาท เสนอราคา 14,452 บาท ลว. 14 ม.ค. 62

18 เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 89,880.00      89,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 097 

เสนอราคา 89,880 บาท เสนอราคา 89,880 ลว. 14 ม.ค. 62 

19 จดัซื�อวสัดุ 30,975.00      30,975.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 039 

เสนอราคา 30,975 บาท เสนอราคา 30,975 บาท ลว. 14 ม.ค. 62

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
แบบ สขร.1

หนา้ 3



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

20 จดัซื�อวสัดุ 52,174.00      52,174.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทัศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 041 

เสนอราคา 52,174 บาท เสนอราคา 52,174 บาท ลว. 15 ม.ค. 62 

21 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน 8,100.00        8,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิยมพานิช จาํกดั บริษทั นิยมพานิช จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 042 

เสนอราคา 8,100 บาท เสนอราคา 8,100 บาท ลว. 14 ม.ค. 62 

22 จดัซื�อวสัดุ 22,176.00      22,176.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 

เสนอราคา 22,176 บาท เสนอราคา 22,176 บาท ลว. 15 ม.ค. 62 

23 จดัซื�อวสัดุ 33,880.00      33,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 043 

เสนอราคา 33,800 บาท เสนอราคา 33,800 บาท ลว. 15 ม.ค. 62 

24 จดัซื�อวสัดุ 15,775.00      15,775.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 049

เสนอราคา 15,775 บาท เสนอราคา 15,775 บาท ลว. 14 ม.ค. 62 

25 จดัซื�อวสัดุ 5,358.00        5,358.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรังษิมาเซรามิค ร้านรังษิมาเซรามิค เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 054 

เสนอราคา 5,358 บาท เสนอราคา 5,358 บาท ลว. 17 ม.ค. 62

26 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 350.00           350.00          เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/072 

เสนอราคา 350 บาท เสนอราคา 350 บาท ลว. 18 ม.ค. 62

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม แบบ สขร.1

หนา้ 4



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

27 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,660.00        2,660.00       เฉพาะเจาะจง นายขวญัชยั ชูยศ นายขวญัชยั ชูยศ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/073

เสนอราคา 2,660 บาท เสนอราคา 2,660 บาท ลว. 18 ม.ค. 62

28 จดัซื�อวสัดุ 36,124.00      36,124.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 050

เสนอราคา 36,124 บาท เสนอราคา 36,124 บาท ลว. 21 ม.ค. 62

29 จดัซื�อวสัดุ 34,574.00      34,574.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 051

เสนอราคา 34,574 บาท เสนอราคา 34,574 บาท ลว. 21 ม.ค. 62

30 จดัซื�อวสัดุ 25,414.00      25,414.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 052 

เสนอราคา 25,414 บาท เสนอราคา 25,414 บาท ลว. 21 ม.ค. 62 

31 จดัซื�อวสัดุ 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจาํนงโฆษณา ร้านจาํนงโฆษณา เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 024

เสนอราคา 30,000 บาท เสนอราคา 30,000 บาท ลว. 23 ม.ค. 62

32 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ 4,928.96        4,928.96       เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ เชียงใหม่ จาํกดั บริษทั โตโยตา้ เชียงใหม่ จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/077

เสนอราคา 4,928.96 บาท เสนอราคา 4,928.96 บาท ลว. 25 ม.ค. 62 

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

หนา้ 5



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของ

ที� หรือจดัจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ และราคาที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื�อหรือจา้ง

33 จดัซื�อวสัดุ 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง เลขที� 066 

เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท ลว. 28 ม.ค. 62 

34 จดัซื�อวสัดุ 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยป์ระชุมโชควฒันาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จงัหวดัลาํพูน ศูนยป์ระชุมโชควฒันาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จงัหวดัลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/081 

เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท ลว. 29 ม.ค. 62 

35 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภยั 4,960,000 496,000.00   ประกวดราคา บริษทั สุพรีร่า อินโนเวชั�น จาํกดั บริษทั สุพรีร่า อินโนเวชั�น จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด สญัญาจา้ง 14/2562

เคลือบสารตา้นจุลชีพ ขนาดกลาง เสนอราคา 496,000 บาท เสนอราคา 496,000 บาท ลว. 28 ม.ค. 62

วนัที�   31  มกราคม   พ.ศ. 2561

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
แบบ สขร.1
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