
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม 280.00            280.00            ตกลงรำคำ บริษทั ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั บริษทั ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/001

เสนอรำคำ 280 บำท เสนอรำคำ 280 บำท ลว. 3 ต.ค. 59

2 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 165,000.00     165,000.00     ตกลงรำคำ บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 001

เสนอรำคำ 775 บำท เสนอรำคำ 775 บำท ลว. 3 ต.ค. 59

3 จดัซ้ือวสัดุ 4,370.00         4,370.00         ตกลงรำคำ ร้ำนจุน้หลี ร้ำนจุน้หลี เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/004

เสนอรำคำ 4,370 บำท เสนอรำคำ 4,370 บำท ลว. 17 ต.ค. 59

4 จดัซ้ือวสัดุ 4,400.00         4,400.00         ตกลงรำคำ ร้ำนเชียงใหม่ใจกวำ้ง ร้ำนเชียงใหม่ใจกวำ้ง เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/003

เสนอรำคำ 4,400 บำท เสนอรำคำ 4,400 บำท ลว. 17 ต.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุ 900.00            900.00            ตกลงรำคำ ร้ำนสำยใจ ร้ำนสำยใจ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/002

เสนอรำคำ 940 บำท เสนอรำคำ 940 บำท ลว. 17 ต.ค. 59

6 จดัซ้ือวสัดุ 500.00            500.00            ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/006

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 19 ต.ค. 59

7 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00         1,000.00         ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/007

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 19 ต.ค. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม

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 500.00            500.00            ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/005

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 19 ต.ค. 59

9 จดัซ้ือวสัดุ 2,550.00         2,550.00         ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/008

เสนอรำคำ 2,550 บำท เสนอรำคำ 2,550 บำท ลว. 20 ต.ค. 59

10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตนั 895,000.00     895,000.00     สอบรำคำ บ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดับ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ่ำกวำ่ 2,400 เสนอรำคำ 895,000 บำท เสนอรำคำ 895,000 บำท เลขท่ี 005/2560

ซีซี ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ ยีห่้อโตโยตำ้ ลว. 31 ต.ค. 59

สสอ.แม่ทำ

11 ก่อสร้ำงอำคำรสถำนีอนำมยั 2,638,889.00  ประกวดรำคำ หจก.ณภทัรก่อสร้ำง หจก.ณภทัรก่อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง

เป็นอำคำร คสล. 2 ชั้น เสนอรำคำ 2,638,889 บำท เสนอรำคำ 2,638,889 บำท เลขท่ี 21/2560

ณ  รพ.สต.บำ้นเรือน ต.บำ้นเรือน ลว. 31 ต.ค. 59

อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพนู

12 ก่อสร้ำงบำ้นพกัขำ้รำชกำร ระดบั 8-9 2,218,000.00  ประกวดรำคำ หจก.ณภทัรก่อสร้ำง หจก.ณภทัรก่อสร้ำง เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง

เป็นอำคำร คสล. 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อย เสนอรำคำ 2,218,000 บำท เสนอรำคำ 2,218,000 บำท เลขท่ี 20/2560

162 ตร.ม. สสจ.ล ำพนู ลว. 31 ต.ค. 59

วนัท่ี   31   ตุลำคม   พ.ศ. 2559

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
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