
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขคุม e-GP

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่าท าฟันปลอม 500.00            500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 1/2564 15 ต.ค. 63 63107373138

2 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 2/2564 15 ต.ค. 63 63107375205

ฟัน MAJOR DENT 420.00            420.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ตะขอลวด 140.00            140.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติกบน 410.00            410.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติกล่าง 375.00            375.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

3 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 3/2564 15 ต.ค. 63 63107380172

ฟัน MAJOR DENT 140.00            140.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

4 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 4/2564 15 ต.ค. 63 63107382311

ฟัน MAJOR DENT 280.00            280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ตะขอลวด 35.00              35.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติกบน 235.00            235.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

5 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 5/2564 15 ต.ค. 63 63107385854

ซ่อมฟันปลอม 200.00            200.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

6 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 6/2564 15 ต.ค. 63 63107387833

ฟัน MAJOR DENT 280.00            280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ซ่อมฟันปลอม 235.00            235.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

7 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 7/2564 15 ต.ค. 63 63107390480

TRAY 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

BITE BLOCK 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT 560.00            560.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE บน 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE ล่าง 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขคุม e-GP

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 8/2564 15 ต.ค. 63 63117003191

BITE BLOCK 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT 560.00            560.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE บน 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE ล่าง 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

9 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 9/2564 15 ต.ค. 63 63117006467

TRAY 240.00            240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

BITE BLOCK 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

BOXING + เท CAST 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT 280.00            280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT MONOPLANE 300.00            300.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

10 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 10/2564 15 ต.ค. 63 63117011995

TRAY 240.00            240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

BITE BLOCK 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

BOXING + เท CAST 240.00            240.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT 280.00            280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ฟัน MAJOR DENT MONOPLANE 300.00            300.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE บน 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE ล่าง 700.00            700.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

11 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 11/2564 15 ต.ค. 63 63117013817
ซ่อมฟันปลอม 200.00            200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

รวม 13,010.00

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข


