
แบบ สขร. 1

งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุทันตกรรม 8,430.00 11,120.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,430.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,430.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

             G29/2564                 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุทันตกรรม 14,000.00 18,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ้ 14,000.00 หจก.เอ็มมีเน้นซ้ 14,000.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

             G30/2564                 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุทันตกรรม 93,625.00 102,185.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน้ กรุ้ป (ประเทศไทย) จ ากัด 93,625.00 บริษัท สตรอแมนน้ กรุ้ป (ประเทศไทย) จ ากัด 93,625.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

             R22/2564                 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

4 วัสดุทันตกรรม 96,835.00 97,905.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน้ กรุ้ป (ประเทศไทย) จ ากัด 96,835.00 บริษัท สตรอแมนน้ กรุ้ป (ประเทศไทย) จ ากัด 96,835.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

             R23/2564                 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

5 ฟ้นปลอม 8,803.96 8,803.96       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 8,803.96 บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 8,803.96
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ17/2564                 

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

6 ฟ้นปลอม 16,414.23 16,414.23      เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 16,414.23 บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 16,414.23
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ26/2564                 

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

7 ฟ้นปลอม 563.89 563.89          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 563.89 บริษัท เด็นทาเนียร้ จ ากัด 563.89
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ27/2564                 

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

8 ฟ้นปลอม 12,305.00 12,305.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 12,305.00 บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 12,305.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ18/2564                 

ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

9 ฟ้นปลอม 15,761.10 15,761.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 15,761.10 บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 15,761.10
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ28/2564                 

ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

10 ฟ้นปลอม 1,123.50 1,123.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 1,123.50 บริษัท วี อาร้ เดนตอล คอร้ปอเรช่ัน จ ากัด 1,123.50
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ29/2564                 

ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

11 วัสดุทันตกรรม 18,500.00 10,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ้ 18,500.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ้ 18,500.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           G31/2564                 ลง

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

12 วัสดุทันตกรรม 1,950.00 1,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ้ 1,950.00 หจก.เอ็มมีเน้นซ้ 1,950.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

             G32/2564                 

ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ้มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ


