( สําเนา )
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาบริการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุมพรการพิมพ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จรัสพงษ์ สุขกรี
(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สําเนาถูกต้อง
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
(นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์)
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ

( สําเนา )
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําวีดีทัศน์ (VTR) สําหรับโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ของ
เยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้มีโครงการ จ้างทําวีดีทัศน์ (VTR) สําหรับโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์
ของเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างทําวีดีทัศน์ (VTR) จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมาร์ทมีเดีย แอนด์
คอมพิวเตอร์ โดย นางกุลยาวัลย์ เพ็ชร์เกาะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จรัสพงษ์ สุขกรี
(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สําเนาถูกต้อง
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
(นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์)
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ

( สําเนา )
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสไลด์ในการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ สําหรับ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าตามพระราช
ดําริฯ ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมสไลด์ในการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ
สําหรับโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าตามพระราช
ดําริฯ ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างจัดเตรียมสไลด์ในการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ จํานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ นายวิรัช สุขโต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จรัสพงษ์ สุขกรี
(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สําเนาถูกต้อง
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
(นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์)
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ

( สําเนา )
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ สําหรับโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าตามพระราชดําริฯ ปี ๒๕๖๑ (กลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้มีโครงการ จ้างตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ สําหรับโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าตามพระราชดําริฯ ปี ๒๕๖๑ (กลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่หนอนพยาธิ จํานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายผ่านชัย คง
ทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จรัสพงษ์ สุขกรี
(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สําเนาถูกต้อง
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
(นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์)
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ

( สําเนา )
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สําหรับโครงการส่งเสริมพฤติกรรม
สร้างสรรค์ของเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร (งานสุขศึกษาประชา
สัมพันธ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สําหรับโครงการส่งเสริม
พฤติกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร (งานสุขศึกษาประชา
สัมพันธ์ฯ) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง นั้น
ลําดับ
จํานวนเงิน
ที่
รายการพัสดุ
จํานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
หน่วย
๑
ค่าถ่ายเอกสาร A๔ สี
๗๑๒ แผ่น
๓๐.๐๐
๒๑,๓๖๐.๐๐
๒
ค่าถ่ายเอกสาร A๔ สี
๕๖ แผ่น
๒๕.๐๐
๑,๔๐๐.๐๐
๓
ค่าถ่ายเอกสาร A๔ สี
๑๓๖ แผ่น
๒๐.๐๐
๒,๗๒๐.๐๐
๔
ค่าถ่ายเอกสาร A๔ ขาวดํา
๔๒๔ แผ่น
๐.๓๕
๑๔๘.๔๐
๕
ค่าเข้าเล่มแบบสันกาวเคลือบปกสี
๑๖ เล่ม
๑๔๕.๐๐
๒,๓๒๐.๐๐
ส่วนลด
๐.๔๐
๒๗,๙๔๘.๐๐
ค่าจ้าง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๐.๐๐
(ตัวอักษร)
(สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
ราคารวม
๒๗,๙๔๘.๐๐
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ไชยต่อเขตต์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๗,๙๔๘.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จรัสพงษ์ สุขกรี
(นายจรัสพงษ์ สุขกรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
สําเนาถูกต้อง
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
(นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์)
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ

