แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างเหมาบริการ
2 จ้างเหมาบริการ
3 จ้างเหมาบริการ

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายสมนึก เตจ๊ะ
เฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ ชฎา

98,000.00

ไม่มี

455,000.00

ไม่มี

18,000.00

ไม่มี

4 น้ํามัน

574.50

ไม่มี

5 น้ํามัน
6 น้ํามัน

3,612.61

ไม่มี

90,851.93

ไม่มี

7 ซ่อมแซมยานพาหนะ
8 ซ่อมแซมยานพาหนะ

4,400.00

ไม่มี

100.00

ไม่มี

9 ซ่อมแซมยานพาหนะ
10 ซ่อมแซมยานพาหนะ

100.00

ไม่มี

600.00

ไม่มี

11 ออกซิเจน

3,030.00

ไม่มี

12 ออกซิเจน
13 แก๊ส

66,035.96

ไม่มี

1,500.00

ไม่มี

14 แก๊ส
15 วัสดุงานบ้านงานครัว

3,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์
เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์

500.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง สินค้าราคาถูกปูแกง

16 วัสดุก่อสร้าง

1,509.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

98,000.00 นายสมนึก เตจ๊ะ
455,000.00 นายวีระชาติ ชฎา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

เลขที่
611834

วันที่
3/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611835

20/8/2561

เฉพาะเจาะจง นายอุดม เอนกอายุวัฒน์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

18,000.00 นายอุดม เอนกอายุวัฒน์
574.50 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611836

27/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611837

15/8/2561

เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

3,612.61 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
90,851.93 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611838

15/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611839

15/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611840

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611841

3/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611842

3/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611843

3/9/2561

3,030.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
66,035.96 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611844

31/8/2561

611845

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611846

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611847

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611848

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611849

31/8/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจเบรคยนต์
เฉพาะเจาะจง แสงเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง แสงเจริญการยาง
เฉพาะเจาะจง แม่คาวโตนไดนาโม
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน

4,400.00 ร้านเจริญใจเบรคยนต์
100.00 แสงเจริญการยาง
100.00 แสงเจริญการยาง
600.00 แม่คาวโตนไดนาโม

1,500.00 ร้านยอดศิลป์
3,000.00 ร้านยอดศิลป์
500.00 สินค้าราคาถูกปูแกง
1,509.00 บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

17 วัสดุสํานักงาน
18 วัสดุก่อสร้าง
19 ครุภัณฑ์การเกษตร
20 หนังสือ

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

1,780.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

1,780.00 บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611850

3/9/2561

238.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

238.00 บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611851

3/9/2561

19,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.การค้าเชียงราย จํากัด

19,000.00 บริษัท ส.การค้าเชียงราย จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611852

3/9/2561

1,280.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611853

6/7/2561

1,280.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

21 หนังสือ
22 หนังสือ

648.50

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด

648.50 บริษัท บีทูเอส จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611854

10/8/2561

770.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

770.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611855

24/8/2561

23 หนังสือ

1,180.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านธนสาร

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611856

31/7/2561

120.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง พาณิชย์เครื่องเขียน

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611857

3/9/2561

44,000.01

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณชัย เอ็นจิเนียริ่ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611858

6/8/2561

1,250.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนรินทร์บริการ

1,250.00 อู่ช่างนรินทร์บริการ

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611859

3/9/2561

1,100.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนรินทร์บริการ

1,100.00 อู่ช่างนรินทร์บริการ

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611860

3/9/2561

1,100.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนรินทร์บริการ

1,100.00 อู่ช่างนรินทร์บริการ

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611861

3/9/2561

2,400.01

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

611862

31/8/2561

611863

4/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611864

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611865

4/9/2561

24 วัสดุสํานักงาน
25 วัสดุก่อสร้าง
26 ซ่อมแซมยานพาหนะ
27 ซ่อมแซมยานพาหนะ
28 ซ่อมแซมยานพาหนะ
29 วัสดุการแพทย์

1,180.00 ร้านธนสาร
120.00 พาณิชย์เครื่องเขียน
44,000.01 หจก.วรรณชัย เอ็นจิเนียริ่ง

30 วัสดุสํานักงาน
31 วัสดุการเกษตร

900.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

2,400.01 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด คุณสมบัติตามข้อกําหนด
คุณสมบัติตามข้อกําหนด
900.00 ร้านเชี่ยงกี่

1,904.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วาย.ไอ.เอ็ม ฟ๊อกกิ้ง เมท

1,904.00 วาย.ไอ.เอ็ม ฟ๊อกกิ้ง เมท

32 จ้างเหมาบริการ

180.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจเซอร์วิส

180.00 ร้านสบายใจเซอร์วิส

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

33 ครุภัณฑ์สํานักงาน
34 จ้างเหมาบริการ

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

1,900.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง แก้วมา เฟอร์นิเจอร์

1,900.00 แก้วมา เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611866

4/9/2561

5,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางวัชรีย์ วงค์แก้ว

5,000.00 นางวัชรีย์ วงค์แก้ว

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611867

4/9/2561

5,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางรอด กาแก้ว

5,000.00 นางรอด กาแก้ว

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611868

4/9/2561

5,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางชนกานต์ พินิจมนตรี

5,000.00 นางชนกานต์ พินิจมนตรี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611869

4/9/2561

37 จ้างเหมาบริการ
38 วัสดุสํานักงาน

5,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางนิชา สุวรรณ์

5,000.00 นางนิชา สุวรรณ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611870

4/9/2561

370.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611871

5/9/2561

39 ครุภัณฑ์สํานักงาน

4,990.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

4,990.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611872

6/9/2561

40 จ้างเหมาบริการ

8,170.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางปั้น ปันคํา

8,170.00 นางปั้น ปันคํา

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611873

7/9/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
4,649.15 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611874

31/8/2561

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611875

31/8/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
845.30 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611876

31/8/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
2,075.80 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611877

3/9/2561

35 จ้างเหมาบริการ
36 จ้างเหมาบริการ

41
42
43
44

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้า
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

4,649.15
267.50

845.30
2,075.80

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
จํากัด

370.00 ร้านเชี่ยงกี่

267.50

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

45
46
47

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุไฟฟ้า
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุก่อสร้าง

48 แก๊ส
49 วัสดุงานบ้านงานครัว
50 วัสดุสํานักงาน
51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
52 ซ่อมแซมยานพาหนะ
53 วัสดุวิทยาศาสตร์
54 วัสดุการแพทย์

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
2,840.85 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611878

3/9/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
176.55 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611879

3/9/2561

770.40

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
770.40 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611880

4/9/2561

3,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611881

10/9/2561

350.00

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611882

7/9/2561

690.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางอาวรรัตน์ ศรีคุ้ม
เฉพาะเจาะจง รามสตูดิโอ&ดิจิตอลแล็ป

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611883

7/9/2561

2,400.00

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611884

7/9/2561

8,700.00

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611885

7/9/2561

1,200.00

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611886

10/9/2561

8,638.00

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611887

4/9/2561

2,840.85
176.55

55 จ้างเหมาบริการ
56 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์

98,000.00

ไม่มี

127,000.00

57 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์

200,000.00

3,000.00 ร้านยอดศิลป์
350.00 นางอาวรรัตน์ ศรีคุ้ม
690.00 รามสตูดิโอ&ดิจิตอลแล็ป

เฉพาะเจาะจง พานดีไชน์
เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนรินทร์บริการ

2,400.00 พานดีไชน์
8,700.00 อู่ช่างนรินทร์บริการ

เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน
เฉพาะเจาะจง บ.เอราวัณไฮเทค จํากัด

1,200.00 หจก.เวชสิน
8,638.00 บ.เอราวัณไฮเทค จํากัด
98,000.00 นายปัฐวี จันทะวงค์
127,000.00 เชียงรายเทคโนคอม

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611888

11/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นายปัฐวี จันทะวงค์
เฉพาะเจาะจง เชียงรายเทคโนคอม

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611889

11/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.โกทูวิน โซลูชั่นส์

200,000.00 บ.โกทูวิน โซลูชั่นส์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611890

11/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

58 ครุภัฑณ์การแพทย์
59 วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

240,000.00 บ.มาร์ธา กรุ๊ป จํากัด
3,400.00 ร้านลักษมี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611891

11/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.มาร์ธา กรุ๊ป จํากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านลักษมี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611892

11/9/2561

600.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจเซอร์วิส

600.00 ร้านสบายใจเซอร์วิส

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611893

11/9/2561

46,200.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

611894

12/9/2561

21,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์

46,200.00 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คุณสมบัติตามข้อกําหนด
คุณสมบัติตามข้อกําหนด
21,000.00 ร้านยอดศิลป์

611895

12/9/2561

3,000.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

3,000.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611896

10/9/2561

3,488.20

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
3,488.20 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611897

4/9/2561

414.00

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.คิดเช่นดีโป จํากัด

2,033.00

ไม่มี

3,200.00

68 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
69 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
70 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
71 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

60 จ้างเหมาบริการ
61

วัสดุอื่นๆ

62 หนังสือ
63 แก๊ส
64

วัสดุก่อสร้าง

65 วัสดุงานบ้านงานครัว
66 วัสดุวิทยาศาสตร์
67 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

240,000.00

ไม่มี

3,400.00

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611898

23/8/2561

เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ เคมีคอลซัพพลาย จํากัด

414.00 บ.คิดเช่นดีโป จํากัด
2,033.00 บ.เวิลด์ เคมีคอลซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611899

6/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

3,200.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611900

10/9/2561

2,500.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

2,500.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611901

10/9/2561

2,500.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

2,500.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611902

10/9/2561

2,500.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

2,500.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611903

10/9/2561

1,100.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

1,100.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611904

11/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

72 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
73 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

700.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

700.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611905

11/9/2561

700.00

ไม่มี

611906

11/9/2561

75,000.00

ไม่มี

700.00 วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
75,000.00 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

74 ครุภัณฑ์การแพทย์
75 วัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง วรกิจ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611907

31/8/2561

60,000.00

ไม่มี

611908

31/8/2561

79,000.00

ไม่มี

60,000.00 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง
79,000.00 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

76 ครุภัณฑ์การแพทย์
77 ครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611909

3/9/2561

13,000.00

ไม่มี

611910

7/9/2561

29,950.00

ไม่มี

13,000.00 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง
29,950.00 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

78 วัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611911

7/9/2561

535.20

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611912

27/8/2561

267.60

ไม่มี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611913

27/8/2561

5,090.64

ไม่มี

4,840.00

79 วัสดุงานบ้านงานครัว
80 วัสดุงานบ้านงานครัว
81 วัสดุงานบ้านงานครัว
82 วัสดุสํานักงาน
83 วัสดุสํานักงาน
84 วัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด

535.20 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
267.60 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
5,090.64 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
4,840.00 คลังคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611914

27/8/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
เฉพาะเจาะจง คลังคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611915

28/8/2561

1,100.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง คลังคอมพิวเตอร์

1,100.00 คลังคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611916

28/8/2561

4,170.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

4,170.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611917

31/8/2561

950.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611918

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611919

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611920

31/8/2561

85 วัสดุงานบ้านงานครัว
86 วัสดุงานบ้านงานครัว

950.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

1,113.00

ไม่มี

87 วัสดุงานบ้านงานครัว

4,666.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์

1,113.00 ร้านชิวพาณิชย์
4,666.00 ทองเพียร จิตนารินทร์

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

88 วัสดุงานบ้านงานครัว
89 วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
1,900.00

ไม่มี

2,026.00

ไม่มี

90 วัสดุสํานักงาน
91 วัสดุสํานักงาน

6,280.00

ไม่มี

395.00

ไม่มี

92 วัสดุสํานักงาน
93 วัสดุสํานักงาน

60.00

ไม่มี

90.00

ไม่มี

94 วัสดุงานบ้านงานครัว

1,470.00

ไม่มี

95 วัสดุงานบ้านงานครัว
96 วัสดุงานบ้านงานครัว

2,352.00

ไม่มี

864.00

ไม่มี

97 วัสดุงานบ้านงานครัว
98 วัสดุสํานักงาน

1,700.00

ไม่มี

3,107.00

ไม่มี

99 วัสดุสํานักงาน
100 วัสดุสํานักงาน

1,345.00

ไม่มี

862.00

ไม่มี

101 ออกซิเจน
102 ออกซิเจน

1,840.00

ไม่มี

300.00

ไม่มี

103 ออกซิเจน

400.00

ไม่มี

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์

1,900.00 ทองเพียร จิตนารินทร์
2,026.00 ทองเพียร จิตนารินทร์

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

6,280.00 ร้านเชี่ยงกี่
395.00 ร้านเชี่ยงกี่

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

60.00 ร้านเชี่ยงกี่
90.00 ร้านเชี่ยงกี่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611921

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611922

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611923

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611924

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611925

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611926

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611927

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611928

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611929

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611930

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611931

5/9/2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด

1,470.00 บริษัท พานิช 1988 จํากัด
2,352.00 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด

เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คซัพพลาย

864.00 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด
1,700.00 ร้านโปรเจ็คซัพพลาย

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้เข่ง จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้เข่ง จํากัด

3,107.00 บริษัท เจ้เข่ง จํากัด
1,345.00 บริษัท เจ้เข่ง จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611932

5/9/2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้เข่ง จํากัด
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน

คุณสมบัติตามข้อกําหนด
862.00 บริษัท เจ้เข่ง จํากัด
1,840.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611933

5/9/2561

611934

7/9/2561

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน

300.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
400.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611935

7/9/2561

611936

7/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

104 ครุภัณฑ์สํานักงาน
105 ครุภัณฑ์สํานักงาน
106 วัสดุสํานักงาน
107 วัสดุสํานักงาน
108

วัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
1,540.00

ไม่มี

1,570.00

ไม่มี

300.00

ไม่มี

4,200.00

ไม่มี

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

1,540.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
1,570.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611937

10/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611938

10/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

300.00 ร้านเชี่ยงกี่
4,200.00 ร้านเชี่ยงกี่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611939

12/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611940

12/9/2561

บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส
เฉพาะเจาะจง จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด

บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส
4,650.00 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611941

10/9/2561

1,400.00 บ.อิฐเอกภัฑณ์ค้าวัสดุ จํากัด
1,535.50 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611942

17/09/261

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611943

31/8/2561

1,053.00 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
6,150.11 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611944

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611945

31/8/2561

84,496.70 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611946

31/8/2561

4,650.00

ไม่มี

109 วัสดุก่อสร้าง
110 น้ํามัน

1,400.00

ไม่มี

1,535.50

ไม่มี

111 น้ํามัน
112 น้ํามัน

1,053.00

ไม่มี

6,150.11

ไม่มี

113 น้ํามัน

84,496.70

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
2,168.89 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611947

11/9/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
1,284.00 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611948

12/9/2561

114
115

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว

2,168.89
1,284.00

เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

116
117
118

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุไฟฟ้า
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะ

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

2,140.00
3,119.05

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

เลขที่

วันที่

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
2,140.00 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611949

13/9/2561

ไม่มี

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
3,119.05 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611950

13/9/2561

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
1,241.20 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611951

13/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611952

12/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611953

13/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด
3,000.00 ร้านยอดศิลป์
3,330.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611954

17/9/2561

611955

14/9/2561

40.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
คุณสมบัติตามข้อกําหนด
2,500.00 สมเกียรติ คลูลิ่ง ซาวด์

611956

14/9/2561

611957

17/9/2561

ไม่มี

119 แก๊ส
120 แก๊ส

1,500.00

ไม่มี

1,500.00

ไม่มี

121 แก๊ส

3,000.00

ไม่มี

122 ออกซิเจน
123 วัสดุการแพทย์

3,330.00

ไม่มี

40.00

ไม่มี

124 ซ่อมแซมยานพาหนะ
125 จ้างเหมาบริการ

2,500.00

ไม่มี

102,000.00

ไม่มี

60,000.00

ไม่มี

2,300.00

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง นางวุณิษา โพธิจินดา
เฉพาะเจาะจง แก้วมา เฟอร์นิเจอร์

4,737.51

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.ซิงซิงเฮง จํากัด

128 วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บ.ถาวรพาณิชย์ 2526(พาน)
เฉพาะเจาะจง จํากัด

1,241.20

126 จ้างเหมาบริการ
127 วัสดุสํานักงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์
เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง สมเกียรติ คลูลิ่ง ซาวด์
เฉพาะเจาะจง นางวุณิษา โพธิจินดา

1,500.00 ร้านยอดศิลป์
1,500.00 ร้านยอดศิลป์

102,000.00 นางวุณิษา โพธิจินดา
60,000.00 นางวุณิษา โพธิจินดา

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611958

31/8/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611959

31/8/2561

2,300.00 แก้วมา เฟอร์นิเจอร์
4,737.51 บ.ซิงซิงเฮง จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611960

19/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611961

20/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

129 วัสดุงานบ้านงานครัว
130 จ้างเหมาบริการ
131 จ้างเหมาบริการ
132 ครุภัณฑ์การแพทย์

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
6,353.45

ไม่มี

268,100.00

ไม่มี

110,000.00

ไม่มี

150,000.00

ไม่มี

133 จ้างเหมาบริการ
134 จ้างเหมาบริการ

6,000.00

ไม่มี

10,000.00

ไม่มี

135 จ้างเหมาบริการ

17,000.00

ไม่มี

250,000.00

ไม่มี

14,950.00

ไม่มี

138 วัสดุคอมพิวเตอร์
139 วัสดุคอมพิวเตอร์

1,490.00

ไม่มี

1,710.00

ไม่มี

140 วัสดุคอมพิวเตอร์
141 แก๊ส

1,990.00

ไม่มี

3,000.00

ไม่มี

142 วัสดุงานบ้านงานครัว
143 วัสดุคอมพิวเตอร์

8,399.50

ไม่มี

2,600.00

ไม่มี

144 วัสดุสํานักงาน

1,500.00

ไม่มี

136 จ้างเหมาบริการ
137 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611962

27/4/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611963

6/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611964

10/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611965

19/9/2561

เฉพาะเจาะจง บ.ซิงซิงเฮง จํากัด
เฉพาะเจาะจง นายถวิล ฝันแต๋

6,353.45 บ.ซิงซิงเฮง จํากัด
268,100.00 นายถวิล ฝันแต๋

เฉพาะเจาะจง นายมรกต ลาภสกุลศรี
เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็นซ์ซัพพลาย

110,000.00 นายมรกต ลาภสกุลศรี
150,000.00 หจก.เอ็นเด็นซ์ซัพพลาย

เฉพาะเจาะจง นายมนตรี นรรัตน์
เฉพาะเจาะจง นายมรกต ลาภสกุลศรี

6,000.00 นายมนตรี นรรัตน์
10,000.00 นายมรกต ลาภสกุลศรี

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611966

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611967

7/9/2561

เฉพาะเจาะจง นายมรกต ลาภสกุลศรี
เฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ ชฎา

17,000.00 นายมรกต ลาภสกุลศรี
250,000.00 นายวีระชาติ ชฎา

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611968

10/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611969

14/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านสรรสร้างโฆษณา
เฉพาะเจาะจง ร้านไฮสปีดคอมไอที

14,950.00 ร้านสรรสร้างโฆษณา
1,490.00 ร้านไฮสปีดคอมไอที

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611970

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611971

19/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านไฮสปีดคอมไอที
เฉพาะเจาะจง ร้านไฮสปีดคอมไอที

1,710.00 ร้านไฮสปีดคอมไอที
1,990.00 ร้านไฮสปีดคอมไอที

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611972

20/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611973

20/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์
เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ เคมีคอลซัพพลาย จํากัด

3,000.00 ร้านยอดศิลป์
8,399.50 บ.เวิลด์ เคมีคอลซัพพลาย จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611974

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611975

21/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านไฮสปีดคอมไอที
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

2,600.00 ร้านไฮสปีดคอมไอที
1,500.00 ร้านเชี่ยงกี่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611976

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611977

24/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

145 วัสดุงานบ้านงานครัว
146 วัสดุยานพาหนะ

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
39,900.00

ไม่มี

2,250.00

ไม่มี

2,250.00

ไม่มี

1,368.00

ไม่มี

149 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
150 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

30,000.00

ไม่มี

1,990.00

ไม่มี

151 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,990.00

ไม่มี

152 ครุภัณฑ์สํานักงาน
153 ครุภัณฑ์สํานักงาน

3,690.00

ไม่มี

25,090.00

ไม่มี

12,774.00

ไม่มี

10,500.00

ไม่มี

156 ครุภัณฑ์สํานักงาน
157 วัสดุยานพาหนะ

2,200.00

ไม่มี

332.00

ไม่มี

158 วัสดุยานพาหนะ
159 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

332.00

ไม่มี

3,800.00

ไม่มี

160 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,800.00

ไม่มี

147 วัสดุยานพาหนะ
148 วัสดุก่อสร้าง

154 วัสดุงานบ้านงานครัว
155 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611978

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611979

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์เด็นท์
เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จํากัด

39,900.00 ร้านมายด์เด็นท์
2,250.00 บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จํากัด

เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.ไดนาสดี้ เซรามิค จํากัด

2,250.00 บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จํากัด
1,368.00 บ.ไดนาสดี้ เซรามิค จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611980

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611981

26/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านนพรินทร์ กราฟฟิค
เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

30,000.00 ร้านนพรินทร์ กราฟฟิค
1,990.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611982

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611983

17/9/2561

เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

1,990.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
3,690.00 บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611984

18/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611985

21/9/2561

เฉพาะเจาะจง บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

25,090.00 บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด
12,774.00 บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611986

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611987

21/9/2561

เฉพาะเจาะจง บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

10,500.00 บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด
2,200.00 บ.พรหมนิมิตรคิมเพล็กซ์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611988

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611989

25/9/2561

332.00 บ.พงษ์ไทยพานิช จํากัด
332.00 บ.พงษ์ไทยพานิช จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611990

26/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611991

26/9/2561

3,800.00 นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
3,800.00 นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611992

4/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611993

4/9/2561

เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์ไทยพานิช จํากัด
เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์ไทยพานิช จํากัด
เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

161 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
162 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

4,600.00

ไม่มี

4,600.00

ไม่มี

163 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
164 ครุภัณฑ์สํานักงาน

4,600.00

ไม่มี

4,900.00

ไม่มี

165 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
166 วัสดุสํานักงาน

1,800.00

ไม่มี

3,000.00

ไม่มี

167 วัสดุสํานักงาน

1,900.00

ไม่มี

168 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
169 วัสดุสํานักงาน

1,250.00

ไม่มี

2,000.00

ไม่มี

275.00

ไม่มี

3,812.00

ไม่มี

5,656.00

ไม่มี

11,366.90

ไม่มี

174 วัสดุงานบ้านงานครัว
175 วัสดุงานบ้านงานครัว

1,358.00

ไม่มี

920.00

ไม่มี

176 วัสดุงานบ้านงานครัว

429.04

ไม่มี

170 วัสดุสํานักงาน
171 วัสดุงานบ้านงานครัว
172 วัสดุงานบ้านงานครัว
173 วัสดุงานบ้านงานครัว

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์

4,600.00 นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
4,600.00 นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611994

4/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611995

20/9/2561

เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีโทรศัพท์

4,600.00 นางสุพรรณ์ จงไพศาลศิลป์
4,900.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611996

20/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611997

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง พานดีไซน์
เฉพาะเจาะจง จํานงค์การช่างเชียงราย

1,800.00 พานดีไซน์
3,000.00 จํานงค์การช่างเชียงราย

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611998

25/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

611999

27/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เหล็งสโตร์
เฉพาะเจาะจง ร้านนพรินทร์ กราฟฟิค

1,900.00 ร้าน ช.เหล็งสโตร์
1,250.00 ร้านนพรินทร์ กราฟฟิค

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612000

27/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612001

12/9/2561

เฉพาะเจาะจง พาณิชย์เครื่องเขียน
เฉพาะเจาะจง พาณิชย์เครื่องเขียน

2,000.00 พาณิชย์เครื่องเขียน
275.00 พาณิชย์เครื่องเขียน

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612002

12/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612003

12/9/2561

เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด

3,812.00 ทองเพียร จิตนารินทร์
5,656.00 บ.นอร์ทเทิร์นดรากอน จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612004

18/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612005

18/9/2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด

11,366.90 บริษัท พานิช 1988 จํากัด
1,358.00 บริษัท พานิช 1988 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612006

18/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612007

18/9/2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด

920.00 บริษัท พานิช 1988 จํากัด
429.04 บริษัท พานิช 1988 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612008

18/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612009

18/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

177 วัสดุงานบ้านงานครัว
178
179

วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
5,207.00
2,504.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด

5,207.00 บริษัท พานิช 1988 จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612010

18/9/2561

ไม่มี

บ. มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
เฉพาะเจาะจง พลายส์ จํากัด

บ. มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
2,504.00 พลายส์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612011

14/9/2561

บ. มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
เฉพาะเจาะจง พลายส์ จํากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

บ. มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
10,810.00 พลายส์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612012

14/9/2561

560.00 ร้านชิวพาณิชย์
4,420.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612013

19/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612014

19/9/2561

2,160.00 ร้านชิวพาณิชย์
1,060.00 ทองเพียร จิตนารินทร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612015

20/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612016

20/9/2561

2,510.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
150.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612017

21/9/2561

612018

21/9/2561

200.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
150.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612019

21/9/2561

612020

21/9/2561

200.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด
คุณสมบัติตามข้อกําหนด
21,596.00 ร้านเชี่ยงกี่

612021

21/9/2561

612022

21/9/2561

612023

21/9/2561

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,810.00

ไม่มี

180 วัสดุงานบ้านงานครัว
181 วัสดุงานบ้านงานครัว

560.00

ไม่มี

4,420.00

ไม่มี

182 วัสดุงานบ้านงานครัว

2,160.00

ไม่มี

183 วัสดุงานบ้านงานครัว
184 ออกซิเจน

1,060.00

ไม่มี

2,510.00

ไม่มี

185 ออกซิเจน
186 ออกซิเจน

150.00

ไม่มี

200.00

ไม่มี

187 ออกซิเจน
188 ออกซิเจน

150.00

ไม่มี

200.00

ไม่มี

21,596.00

ไม่มี

710.00

ไม่มี

189 วัสดุสํานักงาน
190 วัสดุสํานักงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

710.00 ร้านเชี่ยงกี่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

191 วัสดุสํานักงาน
192 วัสดุสํานักงาน

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)
240.00

ไม่มี

4,245.00

ไม่มี

193 วัสดุงานบ้านงานครัว
194 วัสดุงานบ้านงานครัว

13,851.00

ไม่มี

1,356.00

ไม่มี

195 วัสดุงานบ้านงานครัว
196 วัสดุงานบ้านงานครัว

666.00

ไม่มี

376.00

ไม่มี

12,760.00

ไม่มี

198 วัสดุสํานักงาน
199 วัสดุงานบ้านงานครัว

4,500.00

ไม่มี

4,795.00

ไม่มี

200 วัสดุงานบ้านงานครัว
201 วัสดุงานบ้านงานครัว

3,940.00

ไม่มี

3,050.00

ไม่มี

202 วัสดุงานบ้านงานครัว
203 วัสดุงานบ้านงานครัว

2,980.00

ไม่มี

3,490.00

ไม่มี

204 วัสดุงานบ้านงานครัว
205 วัสดุงานบ้านงานครัว

2,920.00

ไม่มี

490.00

ไม่มี

206 วัสดุงานบ้านงานครัว

889.00

ไม่มี

197 วัสดุสํานักงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

240.00 ร้านเชี่ยงกี่
4,245.00 ร้านเชี่ยงกี่

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612024

21/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612025

21/9/2561

เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์

13,851.00 ทองเพียร จิตนารินทร์
1,356.00 ทองเพียร จิตนารินทร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612026

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612027

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์

666.00 ทองเพียร จิตนารินทร์
376.00 ทองเพียร จิตนารินทร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612028

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612029

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง คลังคอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่

12,760.00 คลังคอมพิวเตอร์
4,500.00 ร้านเชี่ยงกี่

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612030

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612031

27/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

4,795.00 ร้านชิวพาณิชย์
3,940.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612032

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612033

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

3,050.00 ร้านชิวพาณิชย์
2,980.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612034

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612035

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

3,490.00 ร้านชิวพาณิชย์
2,920.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612036

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612037

24/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์

490.00 ร้านชิวพาณิชย์
889.00 ร้านชิวพาณิชย์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612038

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612039

24/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

207 วัสดุงานบ้านงานครัว
208 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,365.00

ไม่มี

8,600.00

ไม่มี

209 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
210 วัสดุงานบ้านงานครัว

2,500.00

ไม่มี

4,040.00

ไม่มี

211 ครุภัณฑ์สํานักงาน
212 ออกซิเจน

6,800.00

ไม่มี

3,330.00

ไม่มี

460.00

ไม่มี

1,500.00

ไม่มี

1,500.00

ไม่มี

216 จ้างเหมาบริการ
217 จ้างเหมาบริการ

102,000.00

ไม่มี

60,000.00

ไม่มี

218 จ้างเหมาบริการ
219 จ้างเหมาบริการ

64,000.00

ไม่มี

81,000.00

ไม่มี

220 จ้างเหมาบริการ
221 วัสดุงานบ้านงานครัว

17,000.00

ไม่มี

801.00

ไม่มี

222 น้ํามัน

81,551.34

ไม่มี

213 วัสดุสํานักงาน
214 แก๊ส
215 แก๊ส

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

เฉพาะเจาะจง ร้านชิวพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

1,365.00 ร้านชิวพาณิชย์
8,600.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612040

24/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612041

3/9/2561

เฉพาะเจาะจง แก้วมา เฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง แก้วมา เฟอร์นิเจอร์

2,500.00 แก้วมา เฟอร์นิเจอร์
4,040.00 แก้วมา เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612042

26/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612043

26/9/2561

เฉพาะเจาะจง แก้วมา เฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน

คุณสมบัติตามข้อกําหนด
6,800.00 แก้วมา เฟอร์นิเจอร์
3,330.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิรัช อ๊อกซิเจน คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612044

26/9/2561

612045

28/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยงกี่
เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์

460.00 ร้านเชี่ยงกี่
1,500.00 ร้านยอดศิลป์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612046

27/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612047

27/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612048

28/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612049

27/9/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านยอดศิลป์
เฉพาะเจาะจง นางวุณิษา โพธิจินดา

1,500.00 ร้านยอดศิลป์
102,000.00 นางวุณิษา โพธิจินดา

เฉพาะเจาะจง นางวุณิษา โพธิจินดา
เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ พงศ์ภักดีสกุล

60,000.00 นางวุณิษา โพธิจินดา
64,000.00 นายยงยุทธ พงศ์ภักดีสกุล

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612050

27/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612051

27/9/2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด
เฉพาะเจาะจง นายชนพัฒน์ ยอดคํา

81,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด
17,000.00 นายชนพัฒน์ ยอดคํา

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612052

27/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612053

13/9/1961

เฉพาะเจาะจง ทองเพียร จิตนารินทร์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

801.00 ทองเพียร จิตนารินทร์
81,551.34 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612054

28/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612055

14/9/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
งานพัสดุ โรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 กันยายน 2561

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

223 น้ํามัน
224 น้ํามัน

วงเงินที่
ราคากลาง
จัดซื้อจัด
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
จ้าง(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

468.00 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
3,810.55 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612056

14/9/2561

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612057

14/9/2561

3,118.21 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
725.00 ร้าน ช.เหล็งสโตร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612058

14/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์
เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เหล็งสโตร์

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612059

27/9/2561

ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

2,290.00 บ.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

คุณสมบัติตามข้อกําหนด

612060

20/9/2561

468.00

ไม่มี

3,810.55

ไม่มี

225 น้ํามัน
226 วัสดุสํานักงาน

3,118.21

ไม่มี

725.00

227 ครุภัณฑ์สํานักงาน

2,290.00

