
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  240/2563

เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท ลว. 2 พ.ย. 63

2 จำ้งเหมำบริกำร จดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ5์,200.00        5,200.00        เฉพำะเจำะจง นำยพชรศิลป์ พิลิแกว้ นำยพชรศิลป์ พิลิแกว้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  006
เสนอรำคำ 5,200 บำท เสนอรำคำ 5,200 บำท ลว. 10 พ.ย. 63

3 จดัซ้ือครุภณัฑก์ำรแพทย์ 250,000.00    250,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั สไปโร เมด จ ำกดั บริษทั สไปโร เมด จ ำกดั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด สญัญำซ้ือขำย 75/2563
เสนอรำคำ 250,000 บำท เสนอรำคำ 250,000 บำท ลว. 12 พ.ย. 63

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน บุษบำดอกไมส้ด ร้ำน บุษบำดอกไมส้ด มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  30/2564
เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท ลว. 14 พ.ย. 63

5 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 2,300.00        2,300.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  20/2563
เสนอรำคำ 2,300 บำท เสนอรำคำ 2,300 บำท ลว. 16 พ.ย. 63

6 จำ้งเหมำบริกำร จดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 650.00           650.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  29/2564
เสนอรำคำ 650 บำท เสนอรำคำ 650 บำท ลว. 18 พ.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจิกำยน
ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
วนัท่ี   31   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง
7 จดัซ้ือยำสมนุไพร 7,390.00        7,390.00        เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลป่ำซำง โรงพยำบำลป่ำซำง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 005

เสนอรำคำ 7,390 บำท เสนอรำคำ 7,390 บำท ลว. 23 พ.ย. 63

8 จำ้งเหมำบริกำร จำ้งกั้นพ้ืนท่ี 93,000.00      93,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอม็ เอม็ ซี คอนสตรัคชัน่ (2012)บริษทั เอม็ เอม็ ซี คอนสตรัคชัน่ (2012)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง 010
เสนอรำคำ 93,000 บำท เสนอรำคำ 93,000 บำท ลว. 23 พ.ย. 63

9 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง 1,500.00        1,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือสั่งจำ้ง  32/2563
เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท ลว. 30 พ.ย. 63

วนัท่ี   31   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2563
ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
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