
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 2 รำยกำร 128,000.00     128,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนลคัก้ี เทรดด้ิง ร้ำนลคัก้ี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 382/2564

เสนอรำคำ 128,000 บำท เสนอรำคำ 128,000 บำท ลว. 8 ต.ค. 64

2 จำ้งตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 14,868.72       14,868.72       เฉพำะเจำะจง บริษทัสยำมนิสสนัเชียงใหม่ จ  ำกดับริษทัสยำมนิสสนัเชียงใหม่ จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 9/2565

รำชกำร กก 7373 ล ำพนู 16  รำยกำร เสนอรำคำ 14,868.72 บำท เสนอรำคำ 14,868.72 บำท ลว. 18 ต.ค. 64

3 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1 รำยกำร 9,276.90         9,276.90         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนนทเ์ฟอร์นิเจอร์เฮำ้ส์ ร้ำนอำนนทเ์ฟอร์นิเจอร์เฮำ้ส์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 8/2565

เสนอรำคำ 9,276.90 บำท เสนอรำคำ 9,276.90 บำท ลว. 19 ต.ค. 64

4 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 2,447.00         2,447.00         เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่)หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 14/2565

เสนอรำคำ 2,447 บำท เสนอรำคำ 2,447 บำท ลว. 20 ต.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ตุลำคม   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

1 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 421/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

2 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิศำล  ศรีวงค์ นำยพิศำล  ศรีวงค์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 420/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

3 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ อุโมงคโ์น นำยมำนะ อุโมงคโ์น มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 419/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

4 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง  422/2564

เสนอรำคำ 9,500 บำท เสนอรำคำ 9,500 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

5 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 16,200.00       16,200.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 417/2564

เสนอรำคำ 16,200 บำท เสนอรำคำ 16,200 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

6 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 16,500.00       16,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 416/2564

เสนอรำคำ 16,500 บำท เสนอรำคำ 16,500 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   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

7 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร41,000.00       41,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 426/2564

เสนอรำคำ 41,000 บำท เสนอรำคำ 41,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

8 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ีร้อยตรีชลกำนต ์  ดวงค ำ วำ่ท่ีร้อยตรีชลกำนต ์  ดวงค ำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 392/2564

เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

9 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00       18,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 391/2564

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

10 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 1 รำยกำร41,500.00       41,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 425/2564

เสนอรำคำ 41,500 บำท เสนอรำคำ 41,500 บำท ลว. 1 พ.ย. 64

11 จำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 2 รำยกำร 4,500.00         4,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท แอนด์ ดีไซน์มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 35/2565

เสนอรำคำ 4,500 บำท เสนอรำคำ 4,500 บำท ลว. 10 พ.ย. 64

12 จดัจำ้งถ่ำยเอกสำร 1 รำยกำร 2,120.00         2,120.00         เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่)หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู (สนง.ใหญ่)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 36/2565

เสนอรำคำ 2,120 บำท เสนอรำคำ 2,120 บำท ลว. 10 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564 หนา้ 2

แบบ สขร.1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จำ้งติดตั้งผำ้ม่ำน 4 รำยกำร 60,000.00       60,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมพิธญ ์ผำ้ม่ำน ร้ำนสมพิธญ ์ผำ้ม่ำน มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 21/2565

เสนอรำคำ 60,000 บำท เสนอรำคำ 60,000 บำท ลว. 17 พ.ย. 64

14 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1 รำยกำร 200.00            200.00            เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 47/2565

เสนอรำคำ 200 บำท เสนอรำคำ 200 บำท ลว. 22 พ.ย. 64

15 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1 รำยกำร 440.00            440.00            เฉพำะเจำะจง หจก. ปอ ร่วมคำ้ หจก. ปอ ร่วมคำ้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 48/2565

เสนอรำคำ 440 บำท เสนอรำคำ 440 บำท ลว. 23 พ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564 หนา้ 3
แบบ สขร.1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั 1 รำยกำร40,400.00       40,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดับริษทัรักษำควำมปลอดภยั พี.ไอ.เอ็ม แอนด์เซอร์วิส จ ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 29/2565

เสนอรำคำ 40,400 บำท เสนอรำคำ 40,400 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

2 จดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 49,820.00       49,820.00       เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 10 อุบลรำชธำนีศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 10 อุบลรำชธำนีมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 43/2565

1 รำยกำร เสนอรำคำ 49,820 บำท เสนอรำคำ 49,820 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

3 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 421/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

4 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิศำล  ศรีวงค์ นำยพิศำล  ศรีวงค์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 420/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

5 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ อุโมงคโ์น นำยมำนะ อุโมงคโ์น มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 419/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

6 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง  422/2564

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   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

7 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง วำ่ท่ีร้อยตรีชลกำนต ์  ดวงค ำ วำ่ท่ีร้อยตรีชลกำนต ์  ดวงค ำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 392/2564

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

8 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00       18,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 391/2564

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

9 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,300.00       18,300.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 417/2564

เสนอรำคำ 18,300 บำท เสนอรำคำ 18,300 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

10 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 17,250.00       17,250.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 416/2564

เสนอรำคำ 17,250 บำท เสนอรำคำ 17,250 บำท ลว. 1 ธ.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31   ธนัวำคม   พ.ศ. 2564 หนา้ 2
แบบ สขร.1


