
แบบ สขร.1

เลขที่ วันที่

1 วัสดุทันตกรรม  10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จก./10,500

 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/246 3-ส.ค.-61

2 วัสดุทันตกรรม  6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จก./

6,800 บาท

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/247 3-ส.ค.-61

3 วัสดุทันตกรรม  10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จก./

10,800 บาท

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/248 3-ส.ค.-61

4 วัสดุทันตกรรม  9,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จก./

9,499 บาท

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/249 3-ส.ค.-61

5 วัสดุทันตกรรม  5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จก./

5,650 บาท

บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/250 3-ส.ค.-61

6 วัสดุทันตกรรม  17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อี-เด็นทัล ซัพพลาย/

17,600 บาท

หจก.อี-เด็นทัล ซัพพลาย คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/251 3-ส.ค.-61

7 วัสดุทันตกรรม  5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จก./5,250

 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/252 3-ส.ค.-61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา :  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลพาน

วันที่ 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขที่ วันที่

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา :  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลพาน

วันที่ 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

8 วัสดุทันตกรรม  13,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ/์13,190

 บาท

หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/253 3-ส.ค.-61

9 วัสดุทันตกรรม  1,265.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทันตศิลป/์1,265 บาท ร้านทันตศิลป์ คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/262 8-ส.ค.-61

10 วัสดุทันตกรรม  2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988) 

จก./2,250 บาท

บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988) 

จก.

คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/263 8-ส.ค.-61

11 วัสดุทันตกรรม  4,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ/์4,100 

บาท

หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/264 8-ส.ค.-61

12 วัสดุทันตกรรม  1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จก./

1,700 บาท

บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/265 8-ส.ค.-61

13 วัสดุทันตกรรม  3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด้นท์-เมท จก./3,250 

บาท

บริษัท เด้นท์-เมท จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/266 8-ส.ค.-61

14 วัสดุทันตกรรม  4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จก./

4,600 บาท

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/267 8-ส.ค.-61

15 วัสดุทันตกรรม  1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จก./1,070

 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/268 8-ส.ค.-61



แบบ สขร.1

เลขที่ วันที่

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา :  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลพาน

วันที่ 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

16 วัสดุทันตกรรม  4,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ/์4,100 

บาท

หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/269 8-ส.ค.-61

17 ฟันปลอม  8,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จก./8,270

 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/271 14-ส.ค.-61

18 ฟันปลอม  21,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จก./

21,570 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จก. คุณสมบัติเหมาะสม ชร0032.302/273 14-ส.ค.-61


