(สําเนา)
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้จัดซือ้ /จัดจ้าง วัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ สําหรับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นั้น
ลําดับ
รายการพัสดุ
ที่
๑ น้ําดื่ม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
(กําหนดเงือ่ นไขราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ และ
ไม่เกินวงเงินจัดซื้อ โดยผู้ซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไป)
- น้ําดื่มถังใส (ราคาต่อหน่วย ๒๐.๐๐ บาท)
- น้ําดื่มคริสตัล ๖๐๐ มล. (ราคาแพ็คละ ๖๐.๐๐ บาท)

จํานวน

จํานวนเงิน
ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
๑,๕๐๐.๐๐

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคารวม

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

ผู้เสนอราคาทีช่ นะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านโชคธารา โดย นายจักรี ธาราสุข
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จิรชาติ เรืองวัชรินทร์
(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สําเนาถูกต้อง
ทิพวรรณ พรมโยธา
(นางทิพวรรณ พรมโยธา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(นายจรัส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(สําเนา)
ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดชุมพร ได้จัดซือ้ /จัดจ้าง วัสดุสํานักงาน (วารสารสิ่งพิมพ์) จํานวน ๒ รายการ
สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นั้น
ลําดับ
จํานวนเงิน
รายการพั
ส
ดุ
จํ
า
นวน
ที่
ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
๑ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒๒ ฉบับ
๑๕.๐๐
๓๓๐.๐๐
๒ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๒ ฉบับ
๑๐.๐๐
๒๒๐.๐๐
ราคาสินค้า
๕๕๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๐.๐๐
(ตัวอักษร) (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ราคารวม
๕๕๐.๐๐

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านซุ่นทอง โดย นางทศพร ทรัพย์อดุลชัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จิรชาติ เรืองวัชรินทร์
(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สําเนาถูกต้อง
ทิพวรรณ พรมโยธา
(นางทิพวรรณ พรมโยธา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(นายจรัส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
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