
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 1,328.00        1,328.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/199

เสนอรำคำ 1,328 บำท เสนอรำคำ 1,328 บำท ลว. 26 มิ.ย. 62

2 จดัซ้ือวสัดุ 2,072.00        2,072.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/201

เสนอรำคำ 2,072 บำท เสนอรำคำ 2,072 บำท ลว. 26 มิ.ย. 62

3 จำ้งเหมำบริกำร 200,000.00    200,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุประวีณ์  รุ่งพิทยำนนท์นำงสำวสุประวีณ์  รุ่งพิทยำนนท์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 234

เสนอรำคำ 200,000 บำท เสนอรำคำ 200,000 บำท ลว. 31 พ.ค. 62

4 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 450.00           450.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/213

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 1 ก.ค. 62

5 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,290.00        2,290.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/211

เสนอรำคำ 2,290 บำท เสนอรำคำ 2,290 บำท ลว. 1 ก.ค. 62

6 จดัซ้ือวสัดุ 2,900.00        2,900.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดับ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/235

เสนอรำคำ 2,900 บำท เสนอรำคำ 2,900 บำท ลว. 5 ก.ค. 62

7 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00        2,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/235

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 5 ก.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุ 2,052.00        2,052.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/241

เสนอรำคำ 2,052 บำท เสนอรำคำ 2,052 บำท ลว. 5 ก.ค. 62

9 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/239

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 5 ก.ค. 62

10 จดัซ้ือวสัดุ 600.00           600.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/267

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท ลว. 12 ก.ค. 62

11 จดัซ้ือวสัดุ 5,500.00        5,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 262

เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท ลว. 1 ก.ค. 62

12 จดัซ้ือวสัดุ 8,000.00        8,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 265

เสนอรำคำ 8,000 บำท เสนอรำคำ 8,000 บำท ลว. 1 ก.ค. 62

13 จดัซ้ือวสัดุ 400.00           400.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/269

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท ลว. 12 ก.ค. 62

14 จดัซ้ือวสัดุ 17,000.00      17,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 269

เสนอรำคำ 17,000 บำท เสนอรำคำ 17,000 บำท ลว. 4 ก.ค. 62
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 550.00           550.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/289

เสนอรำคำ 550 บำท เสนอรำคำ 550 บำท ลว. 18 ก.ค. 62

16 ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,290.00        2,290.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/287

เสนอรำคำ 2,290 บำท เสนอรำคำ 2,290 บำท ลว. 18 ก.ค. 62

17 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/257

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 8 ก.ค. 62

18 จำ้งเหมำบริกำร 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง สถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขสถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/255

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 8 ก.ค. 62

19 จำ้งเหมำบริกำร 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง สถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขสถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/273

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 12 ก.ค. 62

20 จดัซ้ือวสัดุ 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง สถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขสถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/277

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 15 ก.ค. 62

21 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/291

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 18 ก.ค. 62
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/283

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 18 ก.ค. 62

23 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/303

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 22 ก.ค. 62

24 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/299

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 22 ก.ค. 62

25 จดัซ้ือวสัดุ 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง สถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขสถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/297

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 22 ก.ค. 62

26 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/327

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 25 ก.ค. 62

27 จำ้งเหมำบริกำร 1,000.00        1,000.00         เฉพำะเจำะจง ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ศูนยวิ์ทยำศำสตร์กำรแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/323

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 25 ก.ค. 62

28 จดัซ้ือวสัดุ 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง สถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขสถำนบนัวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุขเสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/355

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท ลว. 31 ก.ค. 62
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