
แบบ สขร. 1

งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ่อม 23,000.00 23,000.00      เฉพาะเจาะจง ร่าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 23,000.00 ร่าน บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล 23,000.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Gจ14/2564                 

ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564

2 ฟ่นปลอม 13,599.70 13,599.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 13,599.70 บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 13,599.70
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Gจ15/2564                 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

3 ฟ่นปลอม 4,996.90 4,996.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 4,996.90 บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 4,996.90
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ20/2564                 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

4 ฟ่นปลอม 973.70 973.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 973.70 บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 973.70
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ21/2564                 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

5 ฟ่นปลอม 428.00 428.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 428.00 บริษัท วี อาร่ เดนตอล คอร่ปอเรช่ัน จ ากัด 428.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ22/2564                 

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

6 วัสดุทันตกรรม 28,595.00 28,854.12      เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด่นท่ จ ากัด 28,595.00 บริษัท นูโวเด่นท่ จ ากัด 28,595.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

             R19/2564                 

ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564

7 วัสดุทันตกรรม 19,105.00 21,971.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ่ทันตภัณฑ่ 19,105.00 หจก.เซ่ียงไฮ่ทันตภัณฑ่ 19,105.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

             G27/2564                 

ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564

8 ฟ่นปลอม 8,418.76 8,418.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 8,418.76 บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 8,418.76
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Gจ16/2564                 

ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

9 ฟ่นปลอม 12,840.43 12,840.43      เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 12,840.43 บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 12,840.43
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ23/2564                 

ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

10 ฟ่นปลอม 1,070.00 1,070.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 1,070.00 บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 1,070.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ24/2564                 

ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

11 ฟ่นปลอม 451.54 451.54          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 451.54 บริษัท เด็นทาเนียร่ จ ากัด 451.54
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

           Rจ25/2564                 

ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

12 วัสดุทันตกรรม 40,898.88 44,549.45      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,898.88 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,898.88
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

             R20/2564                 

ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

กลุ้มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  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 เมษายน 2564

กลุ้มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลศีขรภูมิ

วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

13 วัสดุทันตกรรม 3,500.00 3,531.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร่ฟ่่ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,500.00 บริษัท ดาร่ฟ่่ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,500.00
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

             R21/2564                 

ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564

14 วัสดุทันตกรรม 44,563.36 49,220.55      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 44,563.36 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 44,563.36
คุณลักษณะตรงตาม

ข่อก าหนด

             G28/2564                 

ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564


