
แบบ  สขร.1

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

(บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซื้อหรือจา้ง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 31,270.00         31,270.00       เฉพาะเจาะจง Drive In 31,270.00        Drive In 31,270.00       คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-47

  จ านวน  10  รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-47

ลว 27 สิงหาคม 2564

2 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง darphie 4,080.00 darphie 4,080.00 คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-46

  จ านวน  1  รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-46

ลว 25 สิงหาคม 2564

3 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 108,300.00       108,300.00     เฉพาะเจาะจง Eminencd 108,300.00      Eminencd 108,300.00     คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-50

  จ านวน  3 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-50

ลว 7 กันยายน 2564

4 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 24,690.25        24,690.25       เฉพาะเจาะจง densply 24,690.25       densply 24,690.25      คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-48

  จ านวน  4 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-48

ลว 2 กันยายน 2564

5 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง SD ทันตเวช 7,700.00         SD ทันตเวช 7,700.00        คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-51

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-51

ลว 16 กันยายน 2564

6 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 7,299.54 7,299.54 เฉพาะเจาะจง T3N Dental Local (DKSH) 7,299.54 T3N Dental Local (DKSH) 7,299.54 คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-52

  จ านวน  2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-52

ลว 16 กันยายน 2564

7 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง T3N Dental Local (DKSH) 3,210.00          T3N Dental Local (DKSH) 3,210.00         คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/1-36

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบปงีบประมาณ 2563

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

วนัที่..1กันยายน 2564-30 กันยายน 2564

ล าดั

บ
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   วงเงนิทีจ่ัดซื้อ  

 หรือจัดจา้ง



  จ านวน  1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/1-36

ลว 10 สิงหาคม 2564

8 จัดจา้งท าฟันปลอม 15,568.00 15,568.00 เฉพาะเจาะจง สินชัย 15,568.00 สินชัย 15,568.00 คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/2-21

จ านวน  34 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/2-21

ลว 27 กรกฎาคม 2564

9 จัดจา้งท าฟันปลอม 2,247.00          2,247.00         เฉพาะเจาะจง STD 2,247.00         STD 2,247.00        คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/2-22

จ านวน 2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/2-22

ลว 27 กรกฎาคม 2564

10 จัดจา้งซ่อมบ ารุง 64,000.00    64,000.00   เฉพาะเจาะจง ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 64,000.00   ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 64,000.00   คุณสมบัติตรง เลขทีช่ม 0032.302/3-5

จ านวน 1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขทีช่ม 0032.302/3-5

ลว 27 สิงหาคม 2564

ชอ่งที ่1ระบุวันที ่เดือน ป ีทีจ่ัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งนัน้

ชอ่งที ่2

ชอ่งที ่3 

ชอ่งที ่4

ชอ่งที ่5

ชอ่งที ่6

ชอ่งที ่7

ชอ่งที ่8 

ชอ่งที ่9

ชอ่งที ่10ระบุเลขทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทัง้วัน เดือน ป ีทีท่ าสัญญาหรือขอ้ตกลงนัน้

ระบุเหตุผลทีค่ัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจา้งรายนัน้

ระบุชื่อของหน่วยงานทีจ่ัดซื้อหรือจา้ง

ระบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกูห้รือเงนิชว่ยเหลือ ทีจ่ะซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้ทัง้หมด ถ้าไม่มีวงเงนิดังกล่าวใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณวา่จะซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้

ระบุวงเงนิราคากลางของงานซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้

ระบุวธิกีารทีจ่ัดซื้อหรือจัดจา้งในคร้ังนัน้

ระบุชื่อของผู้ทีเ่ขา้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจา้งคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทัง้ราคาทีเ่สนอ

ระบุชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้ขายหรือผู้รับจา้ง พร้อมทัง้ราคาทีไ่ด้ตกลงซื้อหรือจา้ง

ใหเ้รียงล าดับตามวันทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจา้ง


