
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

วันที่ 1 31 เดอืน มกราคม พ ศ  2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุเอกซเรย์ 65,690 65,690 เฉพาะเจาะจง ร้านเคทูเมด ร้านเคทูเมด ราคาต่ําสุด 1/2563

วนท 1-31 เดอน มกราคม พ.ศ. 2563

2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิก ร้านไอเดียกราฟฟิก ราคาต่ําสุด 2/2563

3 วัสดุทันตกรรม 5,312 5,312.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอ็กซ่า ซีแลม จํากัด บ.แอ็กซ่า ซีแลม จํากัด ราคาต่ําสุด 3/2563

4 วัสดุทันตกรรม 17,000 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ว เด็นทัล อินคอร์ บ.ไดร์ว เด็นทัล อินคอร์ ราคาต่ําสุด 4/2563

5 วัสดทันตกรรม 33 065 33 065 00 เฉพาะเจาะจง บ แอดวานซเ์มด บ แอดวานซเ์มด ราคาต่ําสด 5/25635 วสดุทนตกรรม 33,065 33,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซเมด บ.แอดวานซเมด ราคาตาสุด 5/2563

6 วัสดุทันตกรรม 30,000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี่ บ.ดาร์ฟี่ ราคาต่ําสุด 6/2563

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,614 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้ง บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด 7/2563

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,125 21,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอี เมด หจก.เอ็นอี เมด ราคาต่ําสุด 8/2563

9 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 9/2563

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,451 16,451.25 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ําสุด 10/2563

11 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 47,940 47,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อสจํากัด บ.ไทยก๊อสจํากัด ราคาต่ําสุด 11/2563

12 เวชภัณฑม์ใิชย่า 12 000 12 000 00 เฉพาะเจาะจง หจก นอรท์อสี เมด หจก นอรท์อสี เมด ราคาต่ําสด 12/256312 เวชภณฑมใชยา 12,000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทอส เมด หจก.นอรทอส เมด ราคาตาสุด 12/2563

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,926 7,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.นําวิวัฒน์การช่าง บ.นําวิวัฒน์การช่าง ราคาต่ําสุด 13/2563

14 ค่าซ่อมยานพาหนะ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ ราคาต่ําสุด 14/2563

15 ค่าซ่อมยานพาหนะ 2,450 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ ร้านเด่นชัยยนต์ ราคาต่ําสุด 15/2563

16 ซ่อมเครื่องกรองน้ํา 2,400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีเอ็นซัพพลาย ร้านเจทีเอ็นซัพพลาย ราคาต่ําสุด 16/2563

17 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 400 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิก ร้านไอเดียกราฟฟิก ราคาต่ําสุด 17/2563

18 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวฟอาร์ต ร้านเวฟอาร์ต ราคาต่ําสุด 18/2563

19 ซอ่มเครื่องกรองน้ํา 963 963 00 เฉพาะเจาะจง รา้นเอเซยีวอเตอร์ รา้นเอเซยีวอเตอร์ ราคาต่ําสด 19/256319 ซอมเครองกรองนา 963 963.00 เฉพาะเจาะจง รานเอเซยวอเตอร รานเอเซยวอเตอร ราคาตาสุด 19/2563

20 แก๊สแอลพีจี 720 720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ ราคาต่ําสุด 20/2563

21 น้ํามันเชื้อเพลิง 8,140 8,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 21/2563

22 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดแอกฟอร์ไลฟ์ หจก.ไดแอกฟอร์ไลฟ์ ราคาต่ําสุด 22/2563
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23 วัสดุทันตกรรม 7,480 7,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ่าซีแลม บ.เอ็กซ่าซีแลม ราคาต่ําสุด 23/2563

24 ซ่อมยูนิตทันตกรรม 2,050 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเดนซ์ บ.สยามเดนซ์ ราคาต่ําสุด 24/2563

25 วัสดุทันตกรรม 1,851 1,851.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์เดนตอล บ.วีอาร์เดนตอล ราคาต่ําสุด 25/2563

26 วัสดุสํานักงาน 9,900 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟบีเมดดิคอล ร้านเอฟบีเมดดิคอล ราคาต่ําสุด 26/2563

27 วัสดกอ่สรา้ง 12 868 12 868 29 เฉพาะเจาะจง บมจ สยามโกลบอลเฮา้ส์ บมจ สยามโกลบอลเฮา้ส์ ราคาต่ําสด 27/256327 วสดุกอสราง 12,868 12,868.29 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮาส บมจ.สยามโกลบอลเฮาส ราคาตาสุด 27/2563

21 น้ํามันเชื้อเพลิง 10,200 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 28/2563


