
แบบ  สขร.1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจา้ง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 15,985.80   15,985.80      เฉพาะเจาะจง 3M 15,985.80  3M 15,985.80    คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-12

  จ านวน   2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-12

ลว 09 มกราคม  2566

2 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 3,210.0       3,210.0          เฉพาะเจาะจง kerr 3,210.0      kerr 3,210.0        คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-10

  จ านวน   1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-10

ลว 09 มกราคม  2566

3 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง Accord 72,600.00 Accord 72,600.00 คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-7

  จ านวน 3   รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-7

ลว 04 มกราคม  2566

๔ จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 4,600.0      4,600.0          เฉพาะเจาะจง pose health care 4,600.0     pose health care 4,600.0       คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-6

  จ านวน   1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-6

ลว 04 มกราคม  2566

๕ จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,100.00 เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,100.00 คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-9

  จ านวน 1   รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-9

ลว 06 มกราคม  2566

1 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 14,360.00   14,360.00       เฉพาะเจาะจง VRP dent 14,360.00  VRP dent 14,360.00    คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/1-8

  จ านวน   5 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0032.302/1-8

ลว 09 มกราคม  2566

2 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 22,500.0    22,500.0        เฉพาะเจาะจง ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 22,500.0   ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 22,500.0      คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/2-3

  จ านวน   1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0033.303/2-3

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปงีบประมาณ 2566

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

วันที.่.1 มกราคม 2565-31 มกราคม 2565

ล าดบั

ที่

   วงเงนิที่จัดซื้อ   

หรือจัดจา้ง



ลว 27 ธันวาคม  2565

3 จัดซื้อวัสดทุันตกรรม 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 1,850.00 ด ีเดนท ์เซอร์วสิ 1,850.00 คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/2-4

  จ านวน 1   รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0033.303/2-24

ลว 29 ธันวาคม  2565

๔ จัดจา้งท าฟันปลอม 32,592.20      32,592.20          เฉพาะเจาะจง สินชยั 32,592.20    สินชยั 32,592.20       คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/2-5

จ านวน  44 รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0033.303/2-5

ลว   28  พฤศจกิายน 2565

๕ จัดจา้งท าฟันปลอม 15,996.50      15,996.50          เฉพาะเจาะจง STD Lab 15,996.50    STD Lab 15,996.50       คุณสมบัตติรง เลขที่ชม 0033.303/2-

จ านวน 13  รายการ ตามขอ้ก าหนด ใบสั่งจา้งเลขที่ชม 0033.303/2-6

ลว   28  พฤศจกิายน 2565

ชอ่งที่ 1 ระบุวันที่ เดอืน ปี ที่จัดท าสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งนัน้

ชอ่งที่ 2

ชอ่งที่ 3 

ชอ่งที่ 4

ชอ่งที่ 5

ชอ่งที่ 6

ชอ่งที่ 7

ชอ่งที่ 8 

ชอ่งที่ 9

ชอ่งที่ 10ระบุเลขที่ของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื พร้อมทั้งวัน เดอืน ปี ที่ท าสญัญาหรือขอ้ตกลงนัน้

ใหเ้รียงล าดบัตามวันที่ของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืในการซื้อหรือจา้ง

ระบุเหตผุลที่คัดเลอืกผู้ขายหรือผู้รับจา้งรายนัน้

ระบุชือ่ของหนว่ยงานที่จัดซื้อหรือจา้ง

ระบุวงเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกูห้รือเงนิชว่ยเหลอื ที่จะซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้ทั้งหมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักลา่วใหร้ะบุวงเงนิที่ประมาณวา่จะซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้

ระบุวงเงนิราคากลางของงานซื้อหรือจา้งในคร้ังนัน้

ระบุวธิกีารที่จัดซื้อหรือจัดจา้งในคร้ังนัน้

ระบุชือ่ของผู้ที่เขา้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจา้งคร้ังนัน้ทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชือ่ผู้ที่ไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ขายหรือผู้รับจา้ง พร้อมทั้งราคาที่ไดต้กลงซื้อหรือจา้ง


