
แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

เดอืน ตุลาคม 2562

1 CLINPRO SEALANT SYRINGE 6,394 799.29 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/C62-16923 ลว27 กนัยายน 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 ชุดอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการ 4,500 30 เฉพาะเจาะจง บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/1185C62-16936 27 กนัยายน 2562

สอนแปรงฟันส าหรับเด็ก ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 ตุก๊ตาโมเดลสอนแปรงฟัน 2,000.00                1100 เฉพาะเจาะจง บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/1185C62-16936 27 กนัยายน 2562

ชุดฟันน ้านม ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 ตุก๊ตาโมเดลสอนแปรงฟัน ชุดฟันแท้ 2600 2600 เฉพาะเจาะจง บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/1185C62-16936 27 กนัยายน 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 แปรงสีฟันสาธิตส าหรับเด็กอนุบาล 400.00                   400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/1185C62-16936 27 กนัยายน 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 ชุดอุปกรณ์ประกอบการสาธิต 12,500.00              12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทัเคที เด็นทแ์อนดซ์ พพลาย จ ากดั (ส านกังานใหญ่)เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/1163C62-16935 27 กนัยายน 2562

การสอนแปรงฟัน ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 FUJI VII (7) 1-1 Pkg-PINK 3,800.00                1,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/016C62-17067 ลว 24 ตุลาคม 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 ค่าท าฟันปลอม 358.45                   358.45          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16625

คุณรุ่งโรจน์  สุลเมด็ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 21 สิงหาคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างปีงบประมาณ  2563

ช่ือหน่วยงานทนัตกรรม

ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563



9 ค่าท าฟันปลอม 2,546.60                2,546.60       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16397

คุณวิลยั  สวนแกว้ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 21 กรกฎาคม 2562

10 ค่าท าฟันปลอม 532.86                   532.86          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16773

คุณยีสุ่่น  แซ่บ่าง ภายใน 2 ปีงบประมาณ 12-ก.ย.-62

11 ค่าท าฟันปลอม 330.63                   330.63          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16772

คุณศิริพร นุ่นช่ืน ภายใน 2 ปีงบประมาณ 12-ก.ย.-62

12 ค่าท าฟันปลอม 2,232.02                2,232.02       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16675

คุณขวญัจิตร  วฒันชยั ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 28 สิงหาคม 2562

13 ค่าท าฟันปลอม 465.45                   465.45          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16734

คุณทิพยม์าศ โรจน์วิเชียรรัตน์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 6 กนัยายน 2562

14 ค่าท าฟันปลอม 1,931.35                1,931.35       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16373

คุณนุวฒัน์ สุขคีรินทร์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 3 กรกฎาคม 2562

15 ค่าท าฟันปลอม 2,179.59                2,179.59       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16469

คุณสุรศกัด์ิ สาระนนัท์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 2 สิงหาคม 2562

เดอืน พฤศจิกายน 2562

1 7018A3B Z350 XT SYR APAC 1,647.80                823.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 7018A3.5B  Z350 XT SYR APAC 2,471.70                823.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 บริษทั โพสตเ์ฮลทแ์คร์ จ  ากดั 2800 280 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/035C63-17171 ลว 5 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 DURAPHAT 5,103.90                850.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/025C62-170170 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ



5 ANTI-MICROBIAL DENTAL STONE 1284 642 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 FITTYDENT ADHESIVE CREAM DENTURE 10G898.80 74.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 ELEVATOR#EL5S 3,000.00                1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 LUXATING ELEVATOR 4MM,CURVED,BLACKLING#EL4CX3,400.00                1,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

9 INTERPROXIMAL CARVER 2,000.00                1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

10 Rubber Dam Frame 4x4 660 660 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

11 ยางใส่ MOUTH GAG 300 150 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

12 FINGER PROTECTOR #M 1,100.00                550 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

13 PAPER POINT #M 180.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

14 PAPER POINT#L 180.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

15 ค่าท าฟันปลอม 3,103.00                3,103.00       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16466

คุณพร่ัง จิตรพฤกษ์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

16 ค่าท าฟันปลอม 221.49                   221.49          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16861



คุณAUNG SAN MIN ภายใน 2 ปีงบประมาณ

เดอืน ธันวาคม 2562

1   UBISTESIN FORTE 1:100000 3,570.00                510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/043C63-17205ลว 20 พย.2562

(ยาชา 4%) ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 ยาชา 2% 1,712.00                428 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/043C63-17205ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 701BA2B  Z 350 XT SYR APAC 2,471.70                823.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/058C63-17140 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 7018A3.5B  Z350 XT SYR APAC 1,647.80                823.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/058C63-17140 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 7018A4B Z 350 XT SYR APAC 2,471.70                823.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/058C63-17140 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 FILTEK ONE BULK FILL, 3,000.28                1,500.14       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/058C63-17140 ลว 20 พย.2562

CAPAPS 20-0.2 G ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 Se plus mouth mirror back surface 2,000.00                400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/040C63-17201 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 กระปุกส าลี 3" 750.00                   150.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/040C63-17201 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

9 Rubber Dam Frame 4x4 280.00                   280.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/040C63-17201 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

10 คุณกิตติพงศ ์มะลิเครือ 2,140.00                2,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16674  ลว 11-ธ.ค.-62

ใน 2  ปีงบประมาณ

11 นายสมนึก นาคทอง 2,386.10                2,386.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดใน 2  ปีงบประมาณสฎ.0032.302/C62-16844  ลว 11-ธ.ค.-62



ใน 2  ปีงบประมาณ

12 นางสาวอุมารินทร์  บุญลึก 643.07                   643.07          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16917  ลว 11-ธ.ค.-62

ใน 2  ปีงบประมาณ

13 นายธีระพล แกว้มณี 3,210.00                3,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16449  ลว 11-ธ.ค.-62

ใน 2  ปีงบประมาณ

เดอืน มกราคม 2563

1 ค่าท าฟันปลอมคุณเจน  ร าเพย 3,082.67                3,082.67       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-16891  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

2 ค่าท าฟันปลอมคุณรัตนา เรืองไชย 3,017.40                3,017.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17039  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

3 ค่าท าฟันปลอม คุณบวร  คงจอก 1,926.00                1,926.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17206  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

4 ค่าท าฟันปลอม คุณวรนุช  สุวรรณรัตน์ 235.40                   235.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17207  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

5 ค่าท าฟันปลอม คุณชาตบุษย ์ คงหอม 1,926.00                1,926.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17209  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

6 ค่าท าฟันปลอม คุณอุษากมล  วรรรณรัตน์ 235.40                   235.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17021  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

7 ค่าท าฟันปลอม คุณสุธิมา  ศรีฟ้า 642.00                   642.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C62-17358  ลว 10-ม.ค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563

1 CAVIWIPES(posequat pad) 4,200.00                280.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/129C63-17585 ลว 22 มค 63

ภายใน 2ปี งบประมาณ



2 POSEQUAT SPRAY 1,100.00            1,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/129C63-17585 ลว 22 มค 63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 DURAPHAT 5,954.55            850.65       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/261C63-17628 ลว 3 กพ.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 saliva ejector 700.00               70.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 EDTA 17% Solution 550.00               550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 Face Shieid Refill (แผ่นใหญ่) 960.00               120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 T-Ball #29-34 200.00               100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 film hanger 160.00               80.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

9 Wedge ไม ้เบอร์ S,M,L 450.00               50.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/243C63-17616 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

10 ETCHING  GEL(5 mlx3syring) 2,080.00            520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/248C63-17627 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

11 PIN & LIGATURE CUTTER 4,500.00            4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/248C63-17627 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

12 BIRD BEAK 2,000.00            2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/248C63-17627 ลว 30 มค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

13 GRACEY CURETTE SATIN STEEL 750.00               750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63



 #SG11/126 ภายใน 2ปี งบประมาณ

14 GRACEY CURETTE SATIN STEEL 750.00               750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63

 #SG13/146 ภายใน 2ปี งบประมาณ

15 Salagum Mono 7,800.00            3,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

16 phase plus LL(Alginate) 1,120.00            160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

17 FUJI 2LC #A3 2,600.00            2,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

18 FUJI VII (7) 1-1 Pkg-PINK 1,900.00            1,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/293C63-17741 ลว 20 กพ.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

19 ค่าท าฟันปลอม 371.29 371.29 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/122 C62-17626  ลว 13 มค.63

ฟันปลอมคุณภารดี  เดียร์โครตแกว้ ใน 2  ปีงบประมาณ

20 ค่าท าฟันปลอม 2,453.51 2,453.51 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/030 C62-17038  ลว 29 ตค.-62

ฟันปลอมคุณวิลาศ  ศรีใหม่ ใน 2  ปีงบประมาณ

21 ค่าท าฟันปลอม 493.27 493.27 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/88 C63-17359  ลว 27 พย.-62

ฟันปลอมคุณลดัดา ดาเรียน ใน 2  ปีงบประมาณ

22 ค่าท าฟันปลอม 249.31 249.31 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/123 C63-17625  ลว 13 มค.-63

ฟันปลอมคุณกิตติพงศ ์ มะลิเครือ ใน 2  ปีงบประมาณ

เดือนมีนาคม 2563

1 Harmonize A2  dentin Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

2 Harmonize A3  dentin Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63



ใน 2  ปีงบประมาณ

3 Harmonize A3.5  dentin Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

4 Harmonize A4  dentin Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

5 Harmonize A2 Enamel Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

6 Harmonize A3 Enamel Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

7 Harmonize A3.5 Enamel Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

8 Harmonize A4 Enamel Syringe 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

9 OPTIBONDS BOTTLE REFILL 6 ML. 2717.8 2717.8 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/253C63-17621  ลว 30 มค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

10 ค่าท าฟันปลอม 337.05                   337.05          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/106 C62-17428

คุณสุพตัรา  มากชิต ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  23-12-62

11 ค่าท าฟันปลอม 480.43                   480.43          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/116 C62-17497

คุณเกวลิน  เนาวโ์นนทอง ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  7-1-63

12 ค่าท าฟันปลอม 1,112.80                1,112.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/115 C62-17494

นายสมใจ  บุญสุวรรณ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  7-1-63

13 ค่าท าฟันปลอม 833.53                   833.53          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/316 C63-17894

คุณมาลี  ชนะ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  17-3-2563



14 ค่าท าฟันปลอม 535.00                   535.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/315 C63-17892

คุณกอ้งภพ  ศรีนิล ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  17-3-2563

15 ค่าท าฟันปลอม 1,928.14                1,928.14       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/ 317 C63-17895

คุณอาทิตยา  สุขอุ่น ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  17-3-2563

16 ค่าท าฟันปลอม 3,188.60                3,188.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/098 C62-17360

นายคล่อง  ชูจนัทร์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-12-62

17 ค่าท าฟันปลอม 2,204.20                2,204.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/100 C62-17363

นางวรพร  รอดเจริญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 11-12-2562

18 ค่าท าฟันปลอม 2,889.00                2,889.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/107  C62-17429

นายสุมล  โสภา ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 24-12-2562

19 ค่าท าฟันปลอม 1,819.00                1,819.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/118 C63-17540

นางเสวก  ช านาญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 8-1-2563

20 ค่าท าฟันปลอม 2,102.55                2,102.55       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/119 C63-17210

นางสมใจ  คุงนุ่น ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 8-1-2563

21 ค่าท าฟันปลอม 661.26                   661.26          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/238 C63-17622

นางสาวพิมพาพร  นิลแสง ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 28-1-2563

22 ค่าท าฟันปลอม 1,293.63                1,293.63       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/239 C63-17623

นายสุทธิศาสตร์  วฒันชยั ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 1293.63

23 ค่าท าฟันปลอม 583.15                   583.15          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/240 C63-17624

นายอลงกรณ์  รอดเจริญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 30-1-2563

24 ค่าท าฟันปลอม 2,140.00                2,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/278 C63-17694



คุณวาสนา  สอนง่ายดี ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 11-2-2563

เดือนเมษายน 2563

1 Medicaine Inj. 2%  1:100000 6,420.00                6,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/341C63-17946

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 11-2-2563

2 15110  UBISTESIN FORTE 1:100000(ยาชา 4%) 5,100.00                5,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/341 C63-17946

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 11-2-2563

3 CAVIWIPES(posequat pad) 5,040.00                5,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/346 C63-17945

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 11-2-2563

4 ค่าท าฟันปลอม 288.90                   288.90          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17893

คุณสมบูรณ์  รอดเจริญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  13-4-2563

5 ค่าท าฟันปลอม 700.40                   700.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17891

คุณศุภลกัษณ์  จ  านงคจิ์ตร ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  13-4-2563

6 ค่าท าฟันปลอม 1,112.80                1,112.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-16695

น.ส.กฤติมา  แสงทองลว้น ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  13-4-2563

7 ค่าท าฟันปลอม 289.97                   289.97          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-16399

นางธนพร  ยศเมฆ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  13-4-2563

8 ค่าท าฟันปลอม 342.40                   342.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17193

นายวิลยั  สวนแกว้ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  13-4-2563

9 ค่าท าฟันปลอม 3,231.40                3,231.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17496

นายท าเนียบ  มัง่ถาวรกิจ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 20-4-2563

10 ค่าท าฟันปลอม 2,090.78                2,090.78       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17691

คุณปราณี  ทองจนัทร์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 20-4-2563



11 ค่าท าฟันปลอม 330.63                   330.63          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17897

คุณอรพิณท ์ ทบัทอง ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 20-4-2563

12 ค่าท าฟันปลอม 1,158.81                1,158.81       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-16015

นางจุฑามาศ  ฤกษดี์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว  29-4-2563

13 ค่าท าฟันปลอม 1,112.80                1,112.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป บริษทั ไชยา-อารี เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-16843

คุณวาสนา  สอนง่ายดี งานPack RPD ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 29-4-2563

เดือนพฤษภาคม 2563

1 Rubber  dam sheet Med,Green 6x6 2,200.00                2,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18375

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 1-5-2563

2 ตะเกียงแอลกอฮอล ์สแตนเลส 130 130 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18375

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 1-5-2563

3 PRECAINE (ยาชา Gel) 1,560.00                1,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ดี ทนัตเวช (1988)จ ากดับริษทั เอส ดี ทนัตเวช (1988)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18373

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 1-5-2563

4 Carestream ฟิลม์ 100-D (100pcs) 790 790 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ดี ทนัตเวช (1988)จ ากดับริษทั เอส ดี ทนัตเวช (1988)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18373

ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 1-5-2563

5 ค่าท าฟันปลอม 770.40                   770.40          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17943

คุณจารุลกัษณ์  สุปันตี ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 15-5-2563

6 ค่าท าฟันปลอม 535.00                   535.00          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18376

คุณฐานนัดร์  ฤกดี ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 19-5-2563

7 ค่าท าฟันปลอม 235.40                   235.40          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18377

คุณเสง่ียม  แกว้กุล ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 21-5-2563

8 ค่าท าฟันปลอม 770.40                   770.40          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17942

คุณธีธตั  ใจเยน็ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 27-5-2563



เดือนมิถุนายน 2563

1 เขม็ฟัน  27G X 1-3/16"  long 674.10 674.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/359C63-18489  ลว 1พค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

2 เขม็ฟัน  27G X 13/16" short 1,348.20                1,348.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/359C63-18489  ลว 1พค.-63

ใน 2  ปีงบประมาณ

3 ค่าท าฟันปลอม 1,965.59                1,965.59       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17890

นางพวั  ชีวะเจริญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-6-2563

4 ค่าท าฟันปลอม 2,131.44                2,131.44       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17693

นางสายใจ  บุญญะ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-6-2563

5 ค่าท าฟันปลอม 235.40                   235.40          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18486

นายสมพร  รอดเจริญ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-6-2563

เดือนกรกฎาคม 2563

1 CAVIWIPES(posequat pad) 5,600.00                5,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/518 C63-18767 ลว 16  กค.63

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 ชุดอุปกรณ์ประกอบการสาธิต 6,250.00                6,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ 0032.302/513 C63-18766 ลว 16  กค.63

การสอนแปรงฟันส าหรับเด็ก ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 DURAPHAT 8,506.50                8,506.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/532 C63-18769  ลว 21  กค.63

ใน 2  ปีงบประมาณ

4 ค่าท าฟันปลอม 1,615.70                1,615.70       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-17706

นางนวลนอ้ย  แซ่ล่ิม ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

5 ค่าท าฟันปลอม 330.63                   330.63          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18424

คุณอารีย ์ พ่ึงชาติ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

6 ค่าท าฟันปลอม 892.38                   892.38          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18441



คุณรัชนี  ศิลปชาตรี ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

7 ค่าท าฟันปลอม 973.70                   973.70          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18482

นางสาววิลาวลัย ์ บานเยน็ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

8 ค่าท าฟันปลอม 963.00                   963.00          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18480

นายนฤเทพ  สุดยอด ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

9 ค่าท าฟันปลอม 289.97                   289.97          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18563

นายสมศกัด์ิ  สีใจ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

10 ค่าท าฟันปลอม 235.40                   235.40          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18564

นางสุณี  ศรีทอง ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

11 ค่าท าฟันปลอม 330.63                   330.63          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18565

คุณวรสิรี  ศรีสมบูรณ์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563

12 ค่าท าฟันปลอม 208.65                   208.65          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด สฎ.0032.302/C63-18576

นายภาณุพงศ ์ พรพนาสิทธ์ิ ภายใน 2 ปีงบประมาณ ลว 9-7-2563




