ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
ที่
1 จ้ำงทำlabฟันเทียมถอดได้
2 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
3 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
4 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
5 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
6 จ้ำงทำlab ฟันเทียมติดแน่น
7 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
8 จ้ำงซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม
9 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
10 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
11 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
12 ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม
13 ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม
14 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
15 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
16 ซื้ อวัสดุทนั ตกรรม
17 จ้ำงซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำเดือน มีนำคม 2562
หน่วยงำนทันตกรรม
วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. 2562
วงเงินที่จดั ซื้ อ รำคำกลำง วิธีซ้ื อ รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
เหตุผลที่คดั เลือก
หรื อจัดจ้ำง(บำท)
(บำท) หรื อจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
16,253.30
0
จ้ำง บ.ฟันเทียมไทย
16,253.30
คุณภำพรำคำถูก
5,617.50
0
ซื้ อ บ.ดีเคเอสเอช
5,617.50
คุณภำพรำคำถูก
7,650.00
0
ซื้ อ บ.เอส ดี ทันตเวช
7,650.00
คุณภำพรำคำถูก
8,920.00
0
ซื้ อ หจก.เซี่ ยงไฮ้ทนั ตภัณฑ์
8,920.00
คุณภำพรำคำถูก
3,400.00
0
ซื้ อ บ.ไดรว์ เด็นทัล่
3,400.00
คุณภำพรำคำถูก
909.50
0
จ้ำง บ.เด็นทำเนียร์
909.50
คุณภำพรำคำถูก
2,990.00
0
ซื้ อ บ.แอคคอร์ ด
2,990.00
คุณภำพรำคำถูก
1,910.00
0
จ้ำง หจก.เอ็มมีเน้นซ์
1,910.00
คุณภำพรำคำถูก
17,600.00
0
ซื้ อ บ.ชูมิตร
17,600.00
คุณภำพรำคำถูก
11,438.30
0
ซื้ อ บ.ดีเคเอสเอช
11,438.30
คุณภำพรำคำถูก
6,560.00
0
ซื้ อ บ.วี อำร์ พี เด้นท์
6,560.00
คุณภำพรำคำถูก
68,000.00
0
ซื้ อ บ.มิด - เวสต์
68,000.00
คุณภำพรำคำถูก
20,000.00
0
ซื้ อ บ.แอดวำนซ์
20,000.00
คุณภำพรำคำถูก
5,500.00
0
ซื้ อ บ.เอส ดี ทันตเวช
5,500.00
คุณภำพรำคำถูก
2,500.00
0
ซื้ อ บ.ไดรว์ เด็นทัล่
2,500.00
คุณภำพรำคำถูก
2,700.00
0
ซื้ อ บ.เดนทัล่ วิชน่ั
2,700.00
คุณภำพรำคำถูก
4,588.00
0
จ้ำง บ.ทันตสยำม
4,588.00
คุณภำพรำคำถูก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
54/2562 วันที่ 7 มีค.2562
55/2562 วันที่ 7 มีค.2562
56/2562 วันที่ 7 มีค.2562
57/2562 วันที่ 7 มีค.2562
58/2562 วันที่ 7 มีค.2562
59/2562 วันที่ 7 มีค.2562
60/2562 วันที่ 7 มีค.2562
61/2562 วันที่ 7 มีค.2562
62/2562 วันที่ 19 มีค.2562
63/2562 วันที่ 19 มีค.2562
64/2562 วันที่ 19 มีค.2562
65/2562 วันที่ 19 มีค.2562
66/2562 วันที่ 19 มีค.2562
67/2562 วันที่ 19 มีค.2562
68/2562 วันที่ 19 มีค.2562
69/2562 วันที่ 19 มีค.2562
70/2562 วันที่ 19 มีค.2562

