
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม 300.00              300.00             ตกลงรำคำ บริษทั ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั บริษทั ชลกำนต ์เวร่ำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/009

เสนอรำคำ 300 บำท เสนอรำคำ 300 บำท ลว. 1 พ.ย. 59

2 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 750.00              750.00             ตกลงรำคำ นำยโฆษิต กนัทะวงค์ นำยโฆษิต กนัทะวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/010

เสนอรำคำ 750 บำท เสนอรำคำ 750 บำท ลว. 1 พ.ย. 59

3 จดัซ้ือวสัดุ 14,870.00         14,870.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 004

เสนอรำคำ 14,870 บำท เสนอรำคำ 14,870 บำท ลว. 3 พ.ย. 59

4 จดัซ้ือวสัดุ 485.00              485.00             ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/011

เสนอรำคำ 485 บำท เสนอรำคำ 485 บำท ลว. 4 พ.ย. 59

5 จดัซ้ือวสัดุ 15,661.00         15,661.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 005

เสนอรำคำ 15,661 บำท เสนอรำคำ 15,661 บำท ลว. 4 พ.ย. 59

6 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00           3,000.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/014

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 10 พ.ย. 59

7 จดัซ้ือวสัดุ 7,301.00           7,301.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 006

เสนอรำคำ 7,301 บำท เสนอรำคำ 7,301 บำท ลว. 11 พ.ย. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งยำ้ยอุปกรณ์เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 19,260.00         19,260.00        ตกลงรำคำ หจก.พงษว์นั คอนเน็คชัน่ เทคโนหจก.พงษว์นั คอนเน็คชัน่ เทคโนเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 007

เสนอรำคำ 19,260 บำท เสนอรำคำ 19,260 บำท ลว. 14 พ.ย. 59

9 จดัซ้ือวสัดุ 1,715.00           1,715.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/018

เสนอรำคำ 1,715 บำท เสนอรำคำ 1,715 บำท ลว. 15 พ.ย. 59

10 จดัซ้ือวสัดุ 300.00              300.00             ตกลงรำคำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/019

เสนอรำคำ 300 บำท เสนอรำคำ 300 บำท ลว. 15 พ.ย. 59

11 จดัซ้ือวสัดุ 22,000.00         22,000.00        ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 011

เสนอรำคำ 22,000 บำท เสนอรำคำ 22,000 บำท ลว. 16 พ.ย. 59

12 จดัซ้ือวสัดุ 16,650.00         16,650.00        ตกลงรำคำ บ.ดูโฮม จ ำกดั บ.ดูโฮม จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 011

เสนอรำคำ 16,650 บำท เสนอรำคำ 16,650 บำท ลว. 17 พ.ย. 59

13 จดัซ้ือวสัดุ 4,001.00           4,001.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/021

เสนอรำคำ 4,001 บำท เสนอรำคำ 4,001 บำท ลว. 17 พ.ย. 59

14 จดัซ้ือวสัดุ 2,500.00           2,500.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/020

เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลว. 17 พ.ย. 59

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 4,500.00           4,500.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/022

เสนอรำคำ 4,500 บำท เสนอรำคำ 4,500 บำท ลว. 1 พ.ย. 59

16 จดัซ้ือวสัดุ 7,400.00           7,400.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 013

เสนอรำคำ 7,400 บำท เสนอรำคำ 7,400 บำท ลว. 21 พ.ย. 59

16 จดัซ้ือวสัดุ 77,500.00         77,500.00        ตกลงรำคำ องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 014

เสนอรำคำ 77,500 บำท เสนอรำคำ 77,500 บำท ลว. 24 พ.ย. 59

18 จดัซ้ือวสัดุ 15,544.00         15,544.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 015

เสนอรำคำ 15,544 บำท เสนอรำคำ 15,544 บำท ลว. 25 พ.ย. 59

19 จดัซ้ือวสัดุ 2,500.00           2,500.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/023

เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท ลว. 25 พ.ย. 59

20 จดัซ้ือวสัดุ 1,199.00           1,199.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/026

เสนอรำคำ 1,199 บำท เสนอรำคำ 1,199 บำท ลว. 25 พ.ย. 59

21 จดัซ้ือวสัดุ 1,500.00           1,500.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/027

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 25 พ.ย. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 3

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จดัซ้ือวสัดุ 1,584.00           1,584.00          ตกลงรำคำ ร้ำนลำนทองพลำสติก ร้ำนลำนทองพลำสติก เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/029

เสนอรำคำ 1,584 บำท เสนอรำคำ 1,584 บำท ลว. 29 พ.ย. 59

23 จดัซ้ือวสัดุ 2,400.00           2,400.00          ตกลงรำคำ นำยเกษม   พนัธุ์อุโมงค์ นำยเกษม   พนัธุ์อุโมงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/030

เสนอรำคำ 2,400 บำท เสนอรำคำ 2,400 บำท ลว. 29 พ.ย. 59

24 จดัซ้ือวสัดุ 15,000.00         15,000.00        ตกลงรำคำ บ.เกรท 3381 (ประเทศไทย) จ ำกดับ.เกรท 3381 (ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 017

เสนอรำคำ 15,000 บำท เสนอรำคำ 15,000 บำท ลว. 29 พ.ย. 59

25 จดัซ้ือวสัดุ 15,544.00         15,544.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 015

เสนอรำคำ 15,544 บำท เสนอรำคำ 15,544 บำท ลว. 25 พ.ย. 59

26 จดัซ้ือวสัดุ 13,500.00         13,500.00        ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 020

เสนอรำคำ 13,500 บำท เสนอรำคำ 13,500 บำท ลว. 29 พ.ย. 59

27 จดัซ้ือวสัดุ 7,500.00           7,500.00          ตกลงรำคำ นำยนิรันต ์  สุภำวรรณ์ นำยนิรันต ์  สุภำวรรณ์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 021

เสนอรำคำ 7,500 บำท เสนอรำคำ 7,500 บำท ลว. 29 พ.ย. 59

28 จดัซ้ือวสัดุ 3,500.00           3,500.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/032

เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว. 30 พ.ย. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 3

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

29 จดัซ้ือวสัดุ 1,670.00           1,670.00          ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/024

เสนอรำคำ 1,670 บำท เสนอรำคำ 1,670 บำท ลว. 30 พ.ย. 59

30 จดัซ้ือวสัดุ 1,006.00           1,006.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/025

เสนอรำคำ 1,006 บำท เสนอรำคำ 1,006 บำท ลว. 30 พ.ย. 59

31 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00           1,000.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/012

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 10 พ.ย. 59

32 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00           3,000.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/013

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 10 พ.ย. 59

33 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00           1,000.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/028

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 30 พ.ย. 59

34 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตนั 785,000.00       785,000.00      สอบรำคำ บ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดับ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัำญำเลขท่ี 

ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ่ำกวำ่ 2,400ซีซี เสนอรำคำ 785,000 บำท เสนอรำคำ 785,000 บำท 008/2560

ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ ยีห่้อโตโยตำ้ รพ.บำ้นโฮ่ง ลว. 4 พ.ย. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 3

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 5



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

35 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจพร้อมระบบ 150,000.00       150,000.00      ตกลงรำคำ บ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดับ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ประมวลผลจดัเก็บภำพ dicom หรือ เสนอรำคำ 150,000 บำท เสนอรำคำ 150,000 บำท เลขท่ี 009/2560

ส่งเขำ้ระบบ Pacs รพ. บำ้นโฮ่ง ลว. 4 พ.ย. 59

36 ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทำรกแรกคลอด 379,000.00       379,000.00      สอบรำคำ บ.เอิร์ธไลน์ จ  ำกดั บ.เอิร์ธไลน์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ยีห่้อ NATUS รุ่น SM401M  รพ.แม่ทำ เสนอรำคำ 379,000 บำท เสนอรำคำ 379,000 บำท เลขท่ี 24/2560

ลว. 16 พ.ย. 59

37 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหวัใจชนิดไฟเฟสิค 480,000.00       480,000.00      สอบรำคำ บ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดับ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

แบบจอสีพร้อมภำควดัคำร์บอนไดอออกไซด์ เสนอรำคำ 480,000 บำท เสนอรำคำ 480,000 บำท เลขท่ี 25/2560

และออกซิเจน  รพ.ล้ี ลว. 16 พ.ย. 59

38 โคมไฟผ่ำตดัใหญ่โคมคู่ขนำดไม่นอ้ย 700,000.00       700,000.00      สอบรำคำ บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย จ ำกดับ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซพัพลำย จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

กวำ่ 130,000  ลกัซห์ลอดฮำโลเจน เสนอรำคำ 7000,000 บำท เสนอรำคำ 7000,000 บำท เลขท่ี 26/2560

รพ. ป่ำซำง ลว. 16 พ.ย. 59

39 เคร่ืองส่องรักษำทำรกตวัเหลือง 159,800.00       159,800.00      สอบรำคำ บ.ซีนสั เทคโนโลยี ่จ  ำกดั บ.ซีนสั เทคโนโลยี ่จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

แบบสองดำ้น  รพ.บำ้นธิ เสนอรำคำ 159,800 บำท เสนอรำคำ 159,800 บำท เลขท่ี 28/2560

ลว. 16 พ.ย. 59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 3

แบบ สขร.1

หนา้ 1หนา้ 2หนา้ 1หนา้ 6



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจพร้อมระบบ 150,000.00       150,000.00      ตกลงรำคำ บ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดับ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ประมวลผลจดัเก็บภำพ dicom หรือ เสนอรำคำ 150,000 บำท เสนอรำคำ 150,000 บำท เลขท่ี 009/2560

ส่งเขำ้ระบบ Pacs รพ. บำ้นโฮ่ง ลว. 4 พ.ย. 59

41 เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในดว้ยคล่ืนเสียง 920,000.00       920,000.00      สอบรำคำ บ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดับ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ควำมถ่ีสูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ รพ.บำ้นโฮ่ง เสนอรำคำ 920,000 บำท เสนอรำคำ 920,000 บำท เลขท่ี 011/2560

ลว. 4 พ.ย. 59

42 เคร่ืองวดัควำมดนัโลหิตแบบสอดแขน 69,999.40         69,999.40        สอบรำคำ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ชนิดอตัโนมติั  ยีห่้อ TERUMO เสนอรำคำ 69,999.40 บำท เสนอรำคำ 69,999.40 บำท เลขท่ี 012/2560

รุ่น ES*H2655  รพ.บำ้นโฮ่ง ลว. 4 พ.ย. 59

43 ตูอ้บเด็กส ำหรับล ำเลียงทำรกแรกคลอด 1,099,000.00    1,099,000.00   สอบรำคำ บ.เอิร์ธไลน์ จ  ำกดั บ.เอิร์ธไลน์ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ยีห่้อ NATUS รุ่น TR200S  เสนอรำคำ 1,099,000 บำท เสนอรำคำ 1,099,000 บำท เลขท่ี 27/2560

รพ. เวียงหนองล่อง และ รพ.ล้ี ลว. 16 พ.ย. 59

44 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหวัใจชนิดอตัโนมติั 130,000.00       130,000.00      สอบรำคำ บ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดับ.เซนต ์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

(AED) ยีห่้อ ZOLL รุ่น AED PLUS เสนอรำคำ 130,000 บำท เสนอรำคำ 130,000 บำท เลขท่ี 010/2560

รพ.บำ้นโฮ่ง ลว. 4 พ.ย. 59

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

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

45 รถพยำบำลขั้นพ้ืนฐำน (รถตู)้ ยีห่้อโตโยตำ้1,799,000.00    1,799,000.00   สอบรำคำ บ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดับ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

รุ่น คอมมิวเตอร์ หลงัคำสูง 3.0 M/T เสนอรำคำ 1,799,000 บำท เสนอรำคำ 1,799,000 บำท เลขท่ี 29/2560

รพ.แม่ทำ ลว. 16 พ.ย. 59

46 รถพยำบำล (รถตู)้ ปริมำตรกระบอกสูบ 1,998,000.00    1,998,000.00   สอบรำคำ บ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดับ.โตโยตำ้นครพิงค ์เชียงใหม่ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำซ้ือขำย

ไม่ต  ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี ยีห่้อโตโยตำ้ เสนอรำคำ 1,998,000 บำท เสนอรำคำ 1,998,000 บำท เลขท่ี 30/2560

รุ่น คอมมิวเตอร์ หลงัคำสูง 3.0 M/T ลว. 16 พ.ย. 59

รพ.ล้ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   30   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2559
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