
แบบ สขร. 1

งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ฟันปลอม 9,589.34 9,589.34       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 9,589.34 บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 9,589.34
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Gจ12/2564                 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564

2 ฟันปลอม 22,442.18 22,442.18      เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 22,442.18 บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 22,442.18
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Rจ15/2564                 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564

3 ฟันปลอม 9,437.40 9,437.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 9,437.40 บริษัท เด็นทาเนียรั จ ากัด 9,437.40
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Rจ16/2564                 

ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564

4 วัสดุทันตกรรม 12,045.53 12,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,045.53 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,045.53
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             R16/2564                 

ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2564

5 วัสดุทันตกรรม 914.85 1,391.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 914.85 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 914.85
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             R17/2564                 

ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2564

6 วัสดุทันตกรรม 1,177.00 1,177.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,177.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,177.00
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             G24/2564                 

ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2564

7 ฟันปลอม 10,689.30 10,689.30      เฉพาะเจาะจง วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 10,689.30 วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 10,689.30
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Gจ13/2564                 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564

8 ฟันปลอม 8,014.30 8,014.30       เฉพาะเจาะจง วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 8,014.30 วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 8,014.30
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Rจ17/2564                 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564

9 ฟันปลอม 4,280.00 4,280.00       เฉพาะเจาะจง วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 4,280.00 วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 4,280.00
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Rจ18/2564                 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564

10 ฟันปลอม 909.50 909.50          เฉพาะเจาะจง วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 909.50 วี อารั เดนตอล คอรัปอเรช่ัน จ ากัด 909.50
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

           Rจ19/2564                 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564

11 วัสดุทันตกรรม 5,235.00 4,785.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 5,235.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 5,235.00
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             G25/2564                 

ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564

12 วัสดุทันตกรรม 7,350.00 7,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทั-เมท จ ากัด 7,350.00 บริษัท เด็นทั-เมท จ ากัด 7,350.00
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             G26/2564                 

ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

กลุ้มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร. 1

งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

กลุ้มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

13 วัสดุทันตกรรม 4,238.81 4,461.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,238.81 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,238.81
คุณลักษณะตรงตาม

ขัอก าหนด

             R18/2564                 

ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564


