
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 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/196

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท ลว. 3 พ.ค. 62

2 จดัซื�อวสัดุ 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/200

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท ลว. 10 พ.ค. 62

3 จดัซื�อวสัดุ 6,212.00         6,212.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 216

เสนอราคา 6,212 บาท เสนอราคา 6,212 บาท ลว. 10 พ.ค. 62

4 จดัซื�อวสัดุ 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032/204

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท ลว. 13 พ.ค. 62

5 จดัซื�อวสัดุ 1,100.00         1,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/009

เสนอราคา 1,100 บาท เสนอราคา 1,100 บาท ลว. 13 พ.ค. 62

6 จดัซื�อวสัดุ 600.00            600.00           เฉพาะเจาะจง สวนพิมพรรณ สวนพิมพรรณ เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/005

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท ลว. 15 พ.ค. 62

7 จดัซื�อวสัดุ 5,847.00         5,847.00        เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 185

เสนอราคา 5,847 บาท เสนอราคา 5,847 บาท ลว. 16 พ.ค. 62

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน

วนัที�   31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562
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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

8 จดัซื�อวสัดุ 6,000.00         6,000.00        เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม เสนอราคาตํ�าสุด ใบสั�งเลขที� 191

เสนอราคา 93,000 บาท เสนอราคา 93,000 บาท ลว. 16 พ.ค. 62

9 จดัซื�อวสัดุ 2,654.00         2,654.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั บริษทั ศิวดล สเตชั�นเนอรี�  จาํกดั เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/017

เสนอราคา 2,654 บาท เสนอราคา 2,654 บาท ลว. 23 พ.ค. 62

10 จดัซื�อวสัดุ 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/025

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท ลว. 23 พ.ค. 62

11 จดัซื�อวสัดุ 870.00            870.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กราฟฟิก ลาํพูน เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/015

เสนอราคา 870 บาท เสนอราคา 870 บาท ลว. 28 พ.ค. 62

12 จดัซื�อวสัดุ 450.00            450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจาํนงโฆษณา ร้านจาํนงโฆษณา เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/019

เสนอราคา 450 บาท เสนอราคา 450 บาท ลว. 28 พ.ค. 62

13 จดัซื�อวสัดุ 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) เสนอราคาตํ�าสุด ลพ 0032.01.4/045

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท ลว. 30 พ.ค. 62

วนัที�   31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562

สรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน
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