
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/196

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 3 พ.ค. 62

2 จดัซ้ือวสัดุ 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/200

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 10 พ.ค. 62

3 จดัซ้ือวสัดุ 6,212.00           6,212.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสัง่เลขท่ี 216

เสนอรำคำ 6,212 บำท เสนอรำคำ 6,212 บำท ลว. 10 พ.ค. 62

4 จดัซ้ือวสัดุ 4,000.00           4,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/204

เสนอรำคำ 4,000 บำท เสนอรำคำ 4,000 บำท ลว. 13 พ.ค. 62

5 จดัซ้ือวสัดุ 1,100.00           1,100.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/009

เสนอรำคำ 1,100 บำท เสนอรำคำ 1,100 บำท ลว. 13 พ.ค. 62

6 จดัซ้ือวสัดุ 600.00              600.00             เฉพำะเจำะจง สวนพิมพรรณ สวนพิมพรรณ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/005

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท ลว. 15 พ.ค. 62

7 จดัซ้ือวสัดุ 5,847.00           5,847.00          เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสัง่เลขท่ี 185

เสนอรำคำ 5,847 บำท เสนอรำคำ 5,847 บำท ลว. 16 พ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม

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 6,000.00           6,000.00          เฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสัง่เลขท่ี 191

เสนอรำคำ 93,000 บำท เสนอรำคำ 93,000 บำท ลว. 16 พ.ค. 62

9 จดัซ้ือวสัดุ 2,654.00           2,654.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/017

เสนอรำคำ 2,654 บำท เสนอรำคำ 2,654 บำท ลว. 23 พ.ค. 62

10 จดัซ้ือวสัดุ 1,000.00           1,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/025

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 23 พ.ค. 62

11 จดัซ้ือวสัดุ 870.00              870.00             เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/015

เสนอรำคำ 870 บำท เสนอรำคำ 870 บำท ลว. 28 พ.ค. 62

12 จดัซ้ือวสัดุ 450.00              450.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/019

เสนอรำคำ 450 บำท เสนอรำคำ 450 บำท ลว. 28 พ.ค. 62

13 จดัซ้ือวสัดุ 500.00              500.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/045

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 30 พ.ค. 62
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