
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรพนกังำนขบัรถยนต์ 30,000.00    30,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิศำล  ศรีวงค์ นำยพิศำล  ศรีวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 312

เสนอรำคำ 30,000 บำท/3เดือน เสนอรำคำ 30,000 บำท/3เดือน ลว.  1 พ.ย.62

2 จำ้งเหมำบริกำรพนกังำนขบัรถยนต์ 33,000.00    33,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ  อุโมงคโ์น นำยมำนะ  อุโมงคโ์น เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 311

เสนอรำคำ 33,000 บำท/3เดือนเสนอรำคำ 33,000 บำท/3เดือน ลว.  2 ธ.ค.62

3 จำ้งเหมำบริกำรผูป้ฏิบติังำนดำ้น- 54,000.00    54,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงกลุรภทัร  สิทธรรถโกวิท นำงกลุรภทัร  สิทธรรถโกวิท เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 310

กฎหมำย เสนอรำคำ 54,000 บำท/3เดือนเสนอรำคำ 54,000 บำท/3เดือน ลว.  2 ธ.ค.62

4 จำ้งเหมำบริกำรพนกังำนขบัรถยนต์ 18,000.00    18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 012

เสนอรำคำ 18,000 บำท/2เดือนเสนอรำคำ 18,000 บำท/2เดือน ลว.  2 ธ.ค.62

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 594.00         594.00        เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/130

เสนอรำคำ 594 บำท เสนอรำคำ 594 บำท ลว.  2 ธ.ค.62

6 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 014

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

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

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

7 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,275.00      1,275.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บริษทั ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/127

เสนอรำคำ 1,275 บำท เสนอรำคำ 1,275 บำท ลว.  2 ธ.ค.62

8 ซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,100.00      2,100.00     เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลป่ำซำง โรงพยำบำลป่ำซำง เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/101

เสนอรำคำ 2,100 บำท เสนอรำคำ 2,100 บำท ลว.  3 ธ.ค.62

9 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 300.00         300.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/141

เสนอรำคำ 300 บำท เสนอรำคำ 300 บำท ลว.  6 ธ.ค.62

10 จำ้งตรวจเซ็คและซ่อมแซมรถยนต์ 4,551.25      4,551.25     เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ  ำกดับริษทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/145

เสนอรำคำ 4,551.25 บำท เสนอรำคำ 4,551.25 บำท ลว.  6 ธ.ค.62

11 จำ้งจดัท ำป้ำยไวนิล 1,125.00      1,125.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บดัด้ีดีไซน์ ร้ำน บดัด้ีดีไซน์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/149

เสนอรำคำ 1,125 บำท เสนอรำคำ 1,125 บำท ลว.  9 ธ.ค.62

12 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/159

เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท ลว. 13 ธ.ค.62
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จดัท ำเกียรติบตัรพร้อมกรอบ 4,400.00      4,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั ร้ำนมหำวนัถว้ยรำงวลั เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/143

เสนอรำคำ 4,400 บำท เสนอรำคำ 4,400 บำท ลว.  17 ธ.ค.62

14 จำ้งจดัท ำตรำยำง 1,100.00      1,100.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที.เจ.เลเซอร์พร้ินท์ ร้ำน ที.เจ.เลเซอร์พร้ินท์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/171

เสนอรำคำ 1,100 บำท เสนอรำคำ 1,100 บำท ลว.  19 ธ.ค.62

15 จดัซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 45,780.00    45,780.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั สุวรรณบริกำร บริษทั สุวรรณบริกำร เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 019

เสนอรำคำ 45,780 บำท เสนอรำคำ 45,780 บำท ลว.  25 ธ.ค.62

16 จำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม 6,000.00      6,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู หจก. กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 020

เสนอรำคำ 6,000 บำท เสนอรำคำ 6,000 บำท ลว.  20 ธ.ค.62

17 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,500.00      1,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032.01.4/177

เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว.  29 ธ.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  ธนัวำคม   พ.ศ. 2562 หนา้ 1

แบบ สขร.1
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