
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง และ

วนัท่ีส่งมอบงำน

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  3 รำยกำร 5,960.00         5,960.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 80/2565

เสนอรำคำ 5,960 บำท เสนอรำคำ 5,960 บำท ลว. 14 ก.พ. 65

2 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คซ่อมรถยนต ์ 2,669.65         2,669.65         เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดับริษทั โตโยตำ้เชียงใหม่ จ  ำกดัมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งจำ้ง 120/2565

นข 2052 ล ำพนู  3 รำยกำร เสนอรำคำ 2,669.65 บำท เสนอรำคำ 2,669.65  บำท ลว. 17 ก.พ. 65

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9 รำยกำร 34,620.00       34,620.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนลคัก้ี เทรดด้ิง ร้ำนลคัก้ี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 129/2565

เสนอรำคำ 34,620 บำท เสนอรำคำ 34,620 บำท ลว. 23 ก.พ. 65

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  3 รำยกำร 9,059.60         9,059.60         เฉพำะเจำะจง บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั ซสัโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 135/2565

เสนอรำคำ 9,059.60 บำท เสนอรำคำ 9,059.60 บำท ลว. 28 ก.พ. 65

5 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1 รำยกำร 14,720.00       14,720.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ปอ ร่วมคำ้ หจก. ปอ ร่วมคำ้ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 126/2565

เสนอรำคำ 14,720 บำท เสนอรำคำ 14,720 บำท ลว. 17 ก.พ. 65

6 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 1,926.00         1,926.00         เฉพำะเจำะจง บริษทัโทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทัโทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 34/2565

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 1,926 บำท เสนอรำคำ 1,926 บำท ลว. 1 มี.ค. 65
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง และ

วนัท่ีส่งมอบงำน

7 เช่ำใชบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 13,750.00       13,750.00       เฉพำะเจำะจง บริษทัโทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)บริษทัโทรคมนำคมแห่งชำติ จ  ำกดั (มหำชน)มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด ใบสั่งซ้ือ 33/2565

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ 13,750 บำท เสนอรำคำ 13,750 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

8 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยมำนะ อุโมงคโ์น นำยมำนะ อุโมงคโ์น มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 419/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

9 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 16,500.00       16,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิวิภำ   มณีศิลป์ นำงสำวศศิวิภำ   มณีศิลป์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 93/2565

เสนอรำคำ 16,500 บำท เสนอรำคำ 16,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

10 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 18,000.00       18,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำ นำงสำวปิยะพร  นนัต๊ะวนันำมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 391/2564

เสนอรำคำ 18,000 บำท เสนอรำคำ 18,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

11 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 16,050.00       16,050.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั นำงสำวสุฐิดำ  ปะนำมะตงั มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 417/2564

เสนอรำคำ 16,050 บำท เสนอรำคำ 16,050 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

12 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 16,050.00       16,050.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ นำงสำวฤทยัรัตน์  จว้งสินธุ์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 416/2564

เสนอรำคำ 16,050 บำท เสนอรำคำ 16,050 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กุมภำพนัธ์

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
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ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง และ

วนัท่ีส่งมอบงำน

13 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิศำล  ศรีวงค์ นำยพิศำล  ศรีวงค์ มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 420/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

14 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง นำยวิโรจน์  เตำ้ทอง มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 422/2564

เสนอรำคำ 9,500 บำท เสนอรำคำ 9,500 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

15 จำ้งเหมำพนกังำนบริกำร 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยพิรุณ  ค  ำพรหม นำยพิรุณ  ค  ำพรหม มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีก ำหนด บนัทึกขอ้ตกลงจำ้ง 421/2564

เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท ลว. 1 มี.ค. 65

วนัท่ี   28   กุมภำพนัธ์   พ.ศ. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กุมภำพนัธ์

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู แบบ สขร.1
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