
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  2 รำยกำร 2,250.00       2,250.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/384

เสนอรำคำ 2,250 บำท เสนอรำคำ 2,250 บำท ลงวนัท่ี 12/03/2563

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 4,990.00       4,990.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  25

เสนอรำคำ 4,990 บำท เสนอรำคำ 4,990 บำท ลงวนัท่ี 13/03/2563

3 จำ้งท ำของ/จำ้งเหมำบริกำร 1 รำยกำร 9,000.00       9,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  43

เสนอรำคำ 9,000 บำท เสนอรำคำ 9,000 บำท ลงวนัท่ี 07/02/2563

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 6,100.00       6,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  63

เสนอรำคำ 6,100 บำท เสนอรำคำ 6,100 บำท ลงวนัท่ี 16/03/2563

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 9,850.00       9,850.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  65

เสนอรำคำ 9,850 บำท เสนอรำคำ 9,850 บำท ลงวนัท่ี 16/03/2563

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  12 รำยกำร 8,490.00       8,490.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  62

เสนอรำคำ 8,490 บำท เสนอรำคำ 8,490 บำท ลงวนัท่ี 16/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  17 รำยกำร 6,305.00       6,305.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  64

เสนอรำคำ 6,305 บำท เสนอรำคำ 6,305 บำท ลงวนัท่ี 16/03/2563

8 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณำ และเผยแพร่ 1 รำยกำร16,240.00     16,240.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั โปรวิชัน่ โพรไวเดอร์ จ  ำกดับริษทั โปรวิชัน่ โพรไวเดอร์ จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  59

เสนอรำคำ 16,240 บำท เสนอรำคำ 16,240 บำท ลงวนัท่ี 11/03/2563

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 10,080.00     10,080.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  71

เสนอรำคำ 10,080 บำท เสนอรำคำ 10,080 บำท ลงวนัท่ี 17/03/2563

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 3,169.00       3,169.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  36

เสนอรำคำ 3,169 บำท เสนอรำคำ 3,169 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 4,380.00       4,380.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  35

เสนอรำคำ 4,380 บำท เสนอรำคำ 4,380 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 11,800.00     11,800.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  76

เสนอรำคำ 11,800 บำท เสนอรำคำ 11,800 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 2หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 5,700.00       5,700.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  72

เสนอรำคำ 5,700 บำท เสนอรำคำ 5,700 บำท ลงวนัท่ี 17/03/2563

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  5 รำยกำร 5,230.00       5,230.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  70

เสนอรำคำ 5,230 บำท เสนอรำคำ 5,230 บำท ลงวนัท่ี 17/03/2563

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 12,000.00     12,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  68

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลงวนัท่ี 16/03/2563

16 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3 รำยกำร 7,500.00       7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงผยรีุ ผำบเมฆ นำงผยรีุ ผำบเมฆ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  69

เสนอรำคำ 7,500 บำท เสนอรำคำ 7,500 บำท ลงวนัท่ี 17/03/2563

17 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1 รำยกำร 8,025.00       8,025.00     เฉพำะเจำะจง หจก. ปอร่วมคำ้ หจก. ปอร่วมคำ้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  77

เสนอรำคำ 8,025 บำท เสนอรำคำ 8,025 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

18 จดัซ้ืออุปกรณ์ท ำแผงกั้นระยะห่ำงดว้ย 2,978.00       2,978.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/420

อะคริลิค 2 รำยกำร เสนอรำคำ 2,978 บำท เสนอรำคำ 2,978 บำท ลงวนัท่ี 23/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 3หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

19 จดัจำ้งท ำใบประกำศเกียรติคุณ 3,750.00       3,750.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/353

เสนอรำคำ 3,750 บำท เสนอรำคำ 3,750 บำท ลงวนัท่ี  03/03/2563

20 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  5 รำยกำร 11,980.00     11,980.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  81

เสนอรำคำ 11,980 บำท เสนอรำคำ 11,980 บำท ลงวนัท่ี 20/03/2563

21 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  3 รำยกำร 10,830.00     10,830.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  83

เสนอรำคำ 10,830 บำท เสนอรำคำ 10,830 บำท ลงวนัท่ี 27/03/2563

22 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  3 รำยกำร 3,625.00       3,625.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/428

เสนอรำคำ 3,625 บำท เสนอรำคำ 3,625 บำท ลงวนัท่ี 25/03/2563

23 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  3 รำยกำร 4,280.00       4,280.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีประเสริฐ ร้ำนศรีประเสริฐ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  56

เสนอรำคำ 4,280 บำท เสนอรำคำ 4,280 บำท ลงวนัท่ี 30/03/2563

24 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2 รำยกำร 1,040.00       1,040.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

เสนอรำคำ 1,040 บำท เสนอรำคำ 1,040 บำท ลงวนัท่ี 31/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 4หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

25 เช่ำใชอิ้นเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 1 รำยกำร 1,284.00       1,284.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/346

เสนอรำคำ 1,284 บำท เสนอรำคำ 1,284 บำท ลงวนัท่ี 02/03/2563

26 เช่ำใชอิ้นเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 1 รำยกำร 749.00          749.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/348

เสนอรำคำ 749 บำท เสนอรำคำ 749 บำท ลงวนัท่ี 02/03/2563

27 เช่ำใชบ้ริกำรระบบประชุมออนไลน์ 11,823.50     11,823.50   เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกด (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/102

Cloud apps  1 รำยกำร เสนอรำคำ 11,823.50 บำท เสนอรำคำ 11,823.50 บำท ลงวนัท่ี 28/02/2563

28 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4 รำยกำร 10,281.00     10,281.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/93

เสนอรำคำ 10,281 บำท เสนอรำคำ 10,281 บำท ลงวนัท่ี 03/03/2563

29 จดัท ำตรำยำง 1 รำยกำร 500.00          500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำธญัธุรกิจ ร้ำนอำธญัธุรกิจ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/444

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลงวนัท่ี 31/03/2563

30 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 18 รำยกำร 4,293.00       4,293.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  107

เสนอรำคำ 4,293 บำท เสนอรำคำ 4,293 บำท ลงวนัท่ี 8/04/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 5หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

31 จดัซ้ือน ้ำยำฆ่ำเช้ือโรค  1 รำยกำร 3,000.00       3,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982)จ ำกดับริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982)จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/436

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลงวนัท่ี 27/03/2563

32 จดัซ้ือยำเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยำหรืออุปกรณ์กำร 19,400.00     19,400.00   เฉพำะเจำะจง คุณ กนัติยำกรณ์  ทองแท้ คุณ กนัติยำกรณ์  ทองแท้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/466

แพทย ์1 รำยกำร เสนอรำคำ 19,400 บำท เสนอรำคำ 19,400 บำท ลงวนัท่ี 27/03/2563

33 จำ้งท ำของ/จำ้งเหมำบริกำร 1 รำยกำร 50,878.50     50,878.50   เฉพำะเจำะจง ร้ำนกอธนำพร้ินท์ ร้ำนกอธนำพร้ินท์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  89

เสนอรำคำ 50,878.50 บำท เสนอรำคำ 50,878.50 บำท ลงวนัท่ี 27/03/2563

34 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์(ชุดเก็บตวัอยำ่ง) 1 รำยกำร16,000.00     16,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซี เมดิค จ  ำกดั บริษทั ซี เมดิค จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  90

เสนอรำคำ 16,000 บำท เสนอรำคำ 16,000 บำท ลงวนัท่ี 30/03/2563

35 จำ้งท ำของ/จำ้งเหมำบริกำร 1 รำยกำร 30,000.00     30,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงธนำพร ญำณะเคร่ือง นำงธนำพร ญำณะเคร่ือง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  95

เสนอรำคำ 30,000 บำท เสนอรำคำ 30,000 บำท ลงวนัท่ี 02/04/2563

36 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์(ขวดสเปรย)์  1 รำยกำร30,000.00     30,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เจริญสุข ฟำร์มำ ซพัพรำย จ ำกดั บริษทั เจริญสุข ฟำร์มำ ซพัพรำย จ ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  97

เสนอรำคำ 30,000 บำท เสนอรำคำ 30,000 บำท ลงวนัท่ี 01/04/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 6หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

37 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 2  รำยกำร 20,200.00     20,200.00   เฉพำะเจำะจง หจก. อินสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก. อินสทรูเมน้ท ์แล็ป มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  96

เสนอรำคำ 20,200 บำท เสนอรำคำ 20,200 บำท ลงวนัท่ี 01/04/2563

38 จำ้งท ำบตัรคดัแยกผูป่้วย 2 รำยกำร 30,013.50     30,013.50   เฉพำะเจำะจง ร้ำนกอธนำพร้ินท ์ ร้ำนกอธนำพร้ินท ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  78

เสนอรำคำ 30,013.50 บำท เสนอรำคำ 30,013.50 บำท ลงวนัท่ี 19/03/2563

39 จดัซ้ือวสัดุป้องกนัควบคุมหรือรักษำ 2,500.00       2,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซุปเปอร์สุภคั จ  ำกดั บริษทั ซุปเปอร์สุภคั จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/470

โรคติดเช้ือไวรัส Covid-19  1 รำยกำร เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลงวนัท่ี 09/04/2563

40 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3 รำยกำร 8,675.00       8,675.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  100

เสนอรำคำ 8,675 บำท เสนอรำคำ 8,675 บำท ลงวนัท่ี 09/04/2563

41 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 1,350.00       1,350.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/464

เสนอรำคำ 1,350 บำท เสนอรำคำ 1,350 บำท ลงวนัท่ี 08/04/2563

42 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 1 รำยกำร 1,350.00       1,350.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ ร้ำนเหมียว ล ำพนูโฆษณำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/472

เสนอรำคำ 1,350 บำท เสนอรำคำ 1,350 บำท ลงวนัท่ี 09/04/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 7หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 7



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

43 จดัซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพร้อมเลข- 1,390.00       1,390.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั พรทิพย ์เทเลคอม จ ำกดั บริษทั พรทิพย ์เทเลคอม จ ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/513

หมำย (ซิมกำร์ด)  1  รำยกำร เสนอรำคำ 1,390 บำท เสนอรำคำ 1,390 บำท ลงวนัท่ี 16/04/2563

44 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ปรับปรุงอ่ำง- 3,100.00       3,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/462

ลำ้งมือ  2 รำยกำร เสนอรำคำ 3,100 บำท เสนอรำคำ 3,100 บำท ลงวนัท่ี 21/04/2563

45 จดัซ้ือวสัดุป้องกนัเช้ือไวรัส Covid-19 22,500.00     22,500.00   เฉพำะเจำะจง หจก. จิตรำกลอร่ีริช (ร้ำนหยกทอง)หจก. จิตรำกลอร่ีริช (ร้ำนหยกทอง)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/531

3 รำยกำร เสนอรำคำ 22,500 บำท เสนอรำคำ 22,500 บำท ลงวนัท่ี 21/04/2563

46 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิทำงหนำ้ผำก 8,400.00       8,400.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั บี อำร์ ที โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั บี อำร์ ที โปรดกัส์ จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  105

3 รำยกำร เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท ลงวนัท่ี 21/04/2563

47 จดัซ้ือชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสวะ 149,800.00   149,800.00 เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/106

1 รำยกำร เสนอรำคำ 149,800 บำท เสนอรำคำ 149,800 บำท ลงวนัท่ี 21/04/2563

48 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 31,066.00     31,066.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/448

1 รำยกำร เสนอรำคำ 31,066 บำท เสนอรำคำ 31,066 บำท ลงวนัท่ี 03/04/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 8หนา้ 1

แบบ สขร.1
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

49 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2,560.00       2,560.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/456

1 รำยกำร เสนอรำคำ 2,560 บำท เสนอรำคำ 2,560 บำท ลงวนัท่ี 20/04/2563

50 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,140.00     19,140.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  102

4 รำยกำร เสนอรำคำ 19,140 บำท เสนอรำคำ 19,140 บำท ลงวนัท่ี 13/04/2563

51 จดัซ้ือแผ่นใสในกำรป้องกนัเช้ือไวรัส 400.00          400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศรีประเสริฐ ร้ำน ศรีประเสริฐ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

 Covid - 19 จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

52 จดัซ้ือฟองน ้ำในกำรป้องกนัเช้ือไวรัส 3,500.00       3,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน วรรณชยั ร้ำน วรรณชยั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

Covid - 19 จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

53 จดัซ้ือท่ีนอนเพ่ือใชใ้นสถำนกำรณ์ไวรัส 2,800.00       2,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.มัง่มี 89 หจก.มัง่มี 89 มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

 Covid - 19 จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 2,800 บำท เสนอรำคำ 2,800 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

54 จดัซ้ือผำ้ห่มเพ่ือใชใ้นสถำนกำรณ์ไวรัส 800.00          800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.มัง่มี 89 หจก.มัง่มี 89 มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

 Covid - 19 จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 9หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 9



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

55 จดัซ้ือถงัน ้ำเพ่ือใชใ้นสถำนกำรณ์ไวรัส 1,065.00       1,065.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศรีประเสริฐ ร้ำน ศรีประเสริฐ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

Covid - 19 จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,065 บำท เสนอรำคำ 1,065 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

56 จดัซ้ือหมวกคลุมผมเพ่ือใชใ้นสถำน- 1,120.00       1,120.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนหยกทอง หจก.จิตตรำกลอร่ีริชร้ำนหยกทอง หจก.จิตตรำกลอร่ีริชมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/446

กำรณ์ไวรัส Covid-19 จ ำนวน1รำยกำร เสนอรำคำ 1,120 บำท เสนอรำคำ 1,120 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

57 จดัซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพร้อมเลขหมำย 1,390.00       1,390.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั พรทิพย ์เทเลคอม จ ำกดั บริษทั พรทิพย ์เทเลคอม จ ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/460

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,390 บำท เสนอรำคำ 1,390 บำท ลว. 2 เม.ย. 63

58 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิทำงหนำ้ผำก 70,000.00     70,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.สยำม อินเตอร์ เมดิคอล หจก.สยำม อินเตอร์ เมดิคอล มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/459

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 70,000 บำท เสนอรำคำ 70,000 บำท ลว. 2 เม.ย. 63

59 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  1 รำยกำร 15,193.00     15,193.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  75

เสนอรำคำ 15,193 บำท เสนอรำคำ 15,193 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

60 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 5,700.00       5,700.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  85

เสนอรำคำ 5,700 บำท เสนอรำคำ 5,700 บำท ลงวนัท่ี 23/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 10หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 10



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

61 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2 รำยกำร 11,650.00     11,650.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  82

เสนอรำคำ 11,650 บำท เสนอรำคำ 11,650 บำท ลงวนัท่ี 23/03/2563

62 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รำยกำร 14,990.00     14,990.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯบริษทั เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ฯมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  87

เสนอรำคำ 14,990 บำท เสนอรำคำ 14,990 บำท ลงวนัท่ี 26/03/2563

63 จดัซ้ือยำสมุนไพร  13 รำยกำร 12,360.00     12,360.00   เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลป่ำซำง จ. ล ำพนู โรงพยำบำลป่ำซำง จ. ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  51

เสนอรำคำ 12,360 บำท เสนอรำคำ 12,360 บำท ลงวนัท่ี 11/03/2563

64 จดัซ้ือชุดเก็บตวัอยำ่งหำเช้ือไวรัส 53,500.00     53,500.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  101

 (UTM)  2 รำยกำร เสนอรำคำ 53,500 บำท เสนอรำคำ 53,500 บำท ลงวนัท่ี 9/04/2563

65 จำ้งเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 498,000.00   498,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิระมำร์เก็ตต้ิง ร้ำนจิระมำร์เก็ตต้ิง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  107

1 รำยกำร เสนอรำคำ 498,000 บำท เสนอรำคำ 498,000 บำท ลงวนัท่ี 8/04/2563

66 จำ้งท ำของ/จำ้งเหมำบริกำร 1 รำยกำร 20,000.00     20,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  103

เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท ลงวนัท่ี 20/04/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 11หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 11



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

67 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1 รำยกำร 1,740.00       1,740.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอนนัต ์ ร้ำนโชคอนนัต ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/484

เสนอรำคำ 1,740 บำท เสนอรำคำ 1,740 บำท ลว. 15 เม.ย. 63

68 เช่ำใชบ้ริกำรระบบกำรประชุมออนไลน์ 11,823.50     11,823.50   เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/194

CloudApps   1  รำยกำร เสนอรำคำ 11,823.50 บำท เสนอรำคำ 11,823.50 บำท ลว. 31 เม.ย. 63

69 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง  1,284.00       1,284.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/454

500 Mb/500 Mb    1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,284 บำท เสนอรำคำ 1,284 บำท ลว. 31 เม.ย. 63

70 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 749.00          749.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/452

1 Gb/500Mb      1 รำยกำร เสนอรำคำ 749 บำท เสนอรำคำ 749 บำท ลว. 1 เม.ย. 63

71 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชซ่้อมแซมไฟฟ้ำและ 15,440.00     15,440.00   เฉพำะเจำะจง หจก.แสงทองอิเลคทริค แอนด์ฯ หจก.แสงทองอิเลคทริค แอนด์ฯ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  79

ส่ิงก่อสร้ำง     10   รำยกำร เสนอรำคำ 15,440 บำท เสนอรำคำ 15,440 บำท ลงวนัท่ี 18/03/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนเมษำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   เมษำยน   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1 รำยกำร 7,700.00       7,700.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  94

เสนอรำคำ 7,700 บำท เสนอรำคำ 7,700 บำท ลงวนัท่ี 31/03/2563

2 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำยสำธิตกำรฝึกซอ้ม 4,200.00       4,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี สปอร์ต ล ำพนู ร้ำน เอ.พี สปอร์ต ล ำพนู มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ลพ 0032.01.4/464

ICS ดำ้นกำรแพทย ์ 1 รำยกำร เสนอรำคำ 4,200 บำท เสนอรำคำ 4,200 บำท ลงวนัท่ี 24/04/2563

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน   1 รำยกำร 5,000.00       5,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  121

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท ลงวนัท่ี 1/05/2563

4 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนและวสัดุคอมฯ  9,848.00       9,848.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  121

9  รำยกำร เสนอรำคำ 9,848 บำท เสนอรำคำ 9,848 บำท ลงวนัท่ี 13/05/2563

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนและวสัดุคอมฯ  35,746.00     35,746.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  126

22 รำยกำร เสนอรำคำ 35,746 บำท เสนอรำคำ 35,746 บำท ลงวนัท่ี 13/05/2563

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำนและวสัดุคอมฯ  2,674.00       2,674.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  141

2 รำยกำร เสนอรำคำ 2,674 บำท เสนอรำคำ 2,674 บำท ลงวนัท่ี 18/05/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   พฤษภำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 1หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   1  รำยกำร 480.00          480.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  142

เสนอรำคำ 480 บำท เสนอรำคำ 480 บำท ลงวนัท่ี 18/05/2563

8 จำ้งตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 3,265.11       3,265.11     เฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยตำ้ เชียงใหม่ จ  ำกดั บริษทัโตโยตำ้ เชียงใหม่ จ  ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  146

1  รำยกำร เสนอรำคำ 3,265.11 บำท เสนอรำคำ 3,265.11 บำท ลงวนัท่ี 21/05/2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤษภำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   พฤษภำคม   พ.ศ. 2563 หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 2


