
แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วธิีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 3,030.00     3,030.00    เฉพาะเจาะจง Drive In 3,030.00       Drive In 3,030.00        คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-22

  จ านวน  2  รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-22

ลว 21มถิุนายน 2565

2 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง densply 2,568.00 densply 2,568.00 คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-24

  จ านวน  1  รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-24

ลว 18 กรกฏาคม 2565

3 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 8,270.00      8,270.00    เฉพาะเจาะจง SD ทนัตเวช 8,270.00   SD ทนัตเวช 8,270.00    คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-21

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-21

ลว 20มถิุนายน 2565

4 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 29,628.30    29,628.30  เฉพาะเจาะจง densply 29,628.30 densply 29,628.30  คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-23

  จ านวน  5 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-23

ลว 11  กรกฏาคม 2565

5 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 15,985.80    15,985.80   เฉพาะเจาะจง 3M 15,985.80  3M 15,985.80   คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-27

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบปงีบประมาณ 2565

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

วนัที่..1กรกฎาคม  2565-31 กรกฎาคม 2565

ล าดับ

ที่

   วงเงนิที่
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จัดจ้าง



  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-27

ลว 19  กรกฏาคม 2565

6 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 10,760.00    10,760.00   เฉพาะเจาะจง เซี่ยงไฮ็ 10,760.00  เซี่ยงไฮ็ 10,760.00   คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-29

  จ านวน  11 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-29

ลว 19 กรกฏาคม 2565

7 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 9,600.00     9,600.00    เฉพาะเจาะจง Pose health care 9,600.00   Pose health care 9,600.00    คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-26

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-26

ลว 18 กรกฏาคม 2565

8 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 7,920.00      7,920.00    เฉพาะเจาะจง SD ทนัตเวช 7,920.00   SD ทนัตเวช 7,920.00    คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-30

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-30

ลว 21 กรกฏาคม 2565

9 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 2,340.00      2,340.00    เฉพาะเจาะจง SD ทนัตเวช 2,340.00   SD ทนัตเวช 2,340.00    คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-28

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-28

ลว 19กรกฏาคม 2565

10 จัดซื้อวสัดุทันตกรรม 60,700.00    60,700.00   เฉพาะเจาะจง Accord 60,700.00  Accord 60,700.00   คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/1-25

  จ านวน  6รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/1-25

ลว 19  กรกฏาคม 2565

11 จัดจ้างท าฟันปลอม 41,205.70 41,205.70 เฉพาะเจาะจง สนิชัย 41,205.70 สนิชัย 41,205.70 คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/2-14

จ านวน  55 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/2-14

ลว 26 พฤษภาคม  2565



12 จัดจ้างท าฟันปลอม 3,317.00      3,317.00     เฉพาะเจาะจง STD 3,317.00    STD 3,317.00     คุณสมบัตติรง เลขทีช่ม 0032.302/2-15

จ านวน 3 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสัง่จ้างเลขทีช่ม 0032.302/2-15

ลว 26 พฤษภาคม  2565

ชอ่งที ่1 ระบุวนัที ่เดอืน ป ีทีจ่ัดท าสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างนัน้

ชอ่งที ่2

ชอ่งที ่3 

ชอ่งที ่4

ชอ่งที ่5

ชอ่งที ่6

ชอ่งที ่7

ชอ่งที ่8 

ชอ่งที ่9

ชอ่งที ่10 ระบุเลขทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอื พร้อมทัง้วนั เดอืน ป ีทีท่ าสัญญาหรือขอ้ตกลงนัน้

ระบุชื่อผู้ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทัง้ราคาทีไ่ดต้กลงซื้อหรือจ้าง

ระบุเหตุผลทีค่ัดเลอืกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน้

ใหเ้รียงล าดับตามวนัทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสอืในการซื้อหรือจ้าง

ระบุชื่อของหนว่ยงานทีจ่ัดซื้อหรือจ้าง

ระบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกูห้รือเงนิชว่ยเหลอื ทีจ่ะซื้อหรือจ้างในคร้ังนัน้ทัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดังกลา่วใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณวา่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบุวงเงนิราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในคร้ังนัน้

ระบุวธิีการทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้างในคร้ังนัน้

ระบุชื่อของผู้ทีเ่ขา้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทัง้ราคาทีเ่สนอ
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