
แบบ สขร. 1

งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ฟนัปลอม 1,843.61 1,843.61       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากัด 1,843.61 บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากัด 1,843.61
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ30/2564                 

ลงวันที ่14 มิถุนายน 2564

2 วัสดุทันตกรรม 750.00 750.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 750.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 750.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           G33/2564                 ลง

วันที ่15 มิถุนายน 2564

3 วัสดุทันตกรรม 7,115.50 8,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,115.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,115.50
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           G34/2564                 ลง

วันที ่15 มิถุนายน 2564

4 วัสดุทันตกรรม 17,227.00 35,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,227.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,227.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           G35/2564                 ลง

วันที ่15 มิถุนายน 2564

5 ยา 20,475.00 21,010.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 20,475.00 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 20,475.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           G36/2564                 ลง

วันที ่15 มิถุนายน 2564

6 ฟนัปลอม 4,429.80 4,429.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 4,429.80 บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 4,429.80
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ19/2564                 

ลงวันที ่16 มิถุนายน 2564

7 ฟนัปลอม 1,872.50 1,872.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 1,872.50 บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 1,872.50
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ31/2564                 

ลงวันที ่16 มิถุนายน 2564

8 ฟนัปลอม 9,844.00 9,844.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 9,844.00 บริษทั วี อาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 9,844.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Rจ32/2564                 

ลงวันที ่16 มิถุนายน 2564

9 ซ่อม 19,700.00 19,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 19,700.00 ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 19,700.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ20/2564                 

ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

10 ซ่อม 29,500.00 29,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 29,500.00 ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 29,500.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ21/2564                 

ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

11 ซ่อม 29,500.00 29,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 29,500.00 ร้าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 29,500.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนด

           Gจ22/2564                 

ลงวันที ่18 มิถุนายน 2564

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดบัที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

กลุม่งานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันที ่ 30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

รายชือ่ผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ


