
แบบ สขร.1

เลขที่ วันที่

1 วัสดุทนัตกรรม  14,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมติร 1967 จก./14,680 บาท บริษทั ชูมติร 1967 จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/87 3-เม.ย.-61

2 วัสดุทนัตกรรม  18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จก./18,000 บาท บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/88 3-เม.ย.-61

3 วัสดุทนัตกรรม  11,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดร้ว์ เด็นทลั จก./11,130 บาท บริษทั ไดร้ว์ เด็นทลั จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/89 3-เม.ย.-61

4 วัสดุทนัตกรรม  8,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี. ทนัตเวช จก./8,230 บาท บริษทั เอส.ดี. ทนัตเวช จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/90 3-เม.ย.-61

5 วัสดุทนัตกรรม  8,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จก./8,730 บาท บริษทั เด็นท-์เมท จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/91 3-เม.ย.-61

6 วัสดุทนัตกรรม  10,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมติร 1967 จก./10,260 บาท บริษทั ชูมติร 1967 จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/92 3-เม.ย.-61

7 วัสดุทนัตกรรม  3,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จก./3,170 บาท บริษทั ทนัตสยาม จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/99 9-เม.ย.-61

8 วัสดุทนัตกรรม  2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จก./2,450 บาท บริษทั เด็นท-์เมท จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/100 9-เม.ย.-61

9 วัสดุทนัตกรรม  2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จก./2,950 บาท บริษทั แอคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/101 9-เม.ย.-61

10 วัสดุทนัตกรรม  4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท ์จก./4,250 บาท บริษทั  วี อาร์ พ ีเด้นท ์จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/102 9-เม.ย.-61

11 วัสดุทนัตกรรม  2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จก./2,700 บาท บริษทั ทนัตสยาม จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/103 9-เม.ย.-61

12 วัสดุทนัตกรรม  1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ พ ีเด้นท ์จก./1,600 บาท บริษทั  วี อาร์ พ ีเด้นท ์จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/104 9-เม.ย.-61

13 วัสดุทนัตกรรม  37,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก./37,900 บาท บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/106 10-เม.ย.-61

14 ท าฟนัปลอม  4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,850 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/108 10-เม.ย.-61

15 ท าฟนัปลอม  4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,800 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/109 10-เม.ย.-61

16 ท าฟนัปลอม  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,500 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/110 10-เม.ย.-61

17 ท าฟนัปลอม  2,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/2,150 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/111 10-เม.ย.-61

18 ท าฟนัปลอม  4,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,940 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/112 10-เม.ย.-61

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561

เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า :  วัสดวุิทยาศาสตร์การแพทย ์โรงพยาบาลพาน

วันที่ 24  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้งล าดบั

ที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือ

จา้ง

            รายชื่อผู้เสนอราคา            และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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19 ท าฟนัปลอม  4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,900 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/113 10-เม.ย.-61

20 ท าฟนัปลอม  4,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,920 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/114 10-เม.ย.-61

21 ท าฟนัปลอม  4,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,870 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/115 10-เม.ย.-61

22 ท าฟนัปลอม  4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/4,980 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/116 10-เม.ย.-61

23 ท าฟนัปลอม  5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/5,000 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/117 10-เม.ย.-61

24 ท าฟนัปลอม  27,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/27,040 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/118 10-เม.ย.-61

25 ท าฟนัปลอม  14,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทนัตศิลป์/14,820 บาท ร้านทนัตศิลป์ คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/119 10-เม.ย.-61

26 ท าฟนัปลอม  18,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก./18,215 บาท บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/122 23-เม.ย.-61

27 ท าฟนัปลอม  13,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก./13,350 บาท บริษทั เฮ็กซาซีแลม จก. คุณสมบติัเหมาะสม ชร0032.302/124 23-เม.ย.-61


