
แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 Medicaine Inj. 2% 1:100,000 4,250.00          4250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาและคุณภาพ 12/ 2564 4 พ.ย. 63 63117289723

Huons Articaine Epinephrine Inj. 1:100,000 519.00            420.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาและคุณภาพ

2 Universal Stone Blue B-10 850.00            850.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด ราคาและคุณภาพ 13/2564 6 พ.ย. 63 63117295520

ActiveEtch 5x 3g Syringe Kit + 15 tips 250.00         250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด ราคาและคุณภาพ

รวม 5,869.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา เลขคุม e-GP

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 Surgical face mask type(Elastic) 14,700.00           เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

2 โฟเล่ 2ทาง MAXI CARE เบอร์ 8 700.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

L-S Support standard XL(38"-42") 3,850.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายดูดเสมหะ รุ่นใหม่ เบอร์12(TCP) 1,000.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ถ้วยยาเม็ด พลาสติก (DURA) 50.00                 เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ถุงมือผ่าตัด #6 1/2 สเตอร์ไรด์ ไม่มีขอบสี 3,575.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ถุงมือผ่าตัด #7 1/2 สเตอร์ไรด์ ไม่มีขอบสี 3,575.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ไม้พนัส าลี 6" M (10 Pack./Bag) HIVAN 7,200.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

3 Suretrace ECG Eletrode (Pack of 30) 6,400.00            เจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

4 เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 22จี x 1 นิ้ว 16,692.00           เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

5 ARM sling สีฟา้ เบอร์ L(1ล็อค) 740.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

airway 80mm green 600.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

airway 90mm yellow 600.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายเอคเทนชั่น 50ซม.18" 3,750.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

โฟเล่ 2ทาง MAXI CARE เบอร์ 14 500.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายใหอ้าหาร 50ซม เบอร์8 190.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายใหอ้าหาร N.G.Tube 125cm.No.12 210.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

Nylon nc242l c3/8 24 2/0 75cm.rev 

cut

2,800.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

nylon nc193l c3/8 19 3/0 75cm.rev cut 5,600.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

nylon nc194l c3/8 19 4/0 75cm.rev cut 2,800.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส No.10 1,250.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ใบมีดผ่าตัดสแตนเลส No.15 750.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ปา้ยเขียนเด็กสีฟา้ 300.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ปา้ยเขียนเด็กสีชมพู 300.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

3-Way stop cock -safeway 4,500.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ไม้กดล้ิน ฆ่าเชื้อแล้ว 1,000.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .........พฤศจิกายน...........

ช่ือหน่วยงาน  โรงพยาบาลโคกเจริญ ฝ่าย/งาน.......การพยาบาล............

วันที่ ...30..... เดือน ......พฤศจิกายน......... พ.ศ. ...2563.....



ไม้พนัส าลี 6" M (10 Pack./Bag) HIVAN 1,920.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายยางลาเทก็ซ์ #200 320.00               เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ขวดพลาสติก 120ml 1,300.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ถุงมือผ่าตัด #7 สเตอร์ไรด์ ไม่มีขอบสี 3,575.00            เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

สายใหอ้าหาร 50ซม เบอร์8 95.00                 เจาะจง บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

6 Surgical face mask type (Elastic) 6,300.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

7

ซ่อม/เปล่ียนอะไหร่ เคร่ืองวัดความดันสอด

แขน 3,635.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

8
ซ่อม/เปล่ียนอะไหร่ เคร่ือง defibrillator 

paramedic

7,500.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

9 Ultra sound gel 530.00               เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

10 Ultra sound gel 250g. 400.00               เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

11 ผ้าพนัเคล็ด 3" 570.00               เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ผ้าพนัเคล็ด 4" 720.00               เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ผ้าพนัเคล็ด 6" 1,600.00            เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ผ้าพนัแผล 4"x6 หลา 1,875.00             เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ผ้าพนัแผล 3"x4" 8 ชั้น 15,000.00           เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ผ้าพนัแผล 2"x2" 8 ชั้น 1,100.00            เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

12 Hard collar ปรับระดับได้ ผู้ใหญ่ 8,500.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

Hard collar ปรับระดับได้ เด็ก 4,250.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

Ultra sound gel 530.00               เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

13 เข็มฉีดยา 23จี x 1นิ้ว 2,675.00             เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

เข็มฉีดยา 24จี x 1นิ้ว 1,070.00            เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ไซริงค์ 10cc 12,519.00           เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ไซริงค์ 3cc 9,540.00            เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

ไซริงค์ 20cc 195.00               เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

14 ชุดอะไหร่หฟูงัแพทย์ผู้ใหญ่ 3m รุ่นclassic 1,200.00            เจาะจง บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั ราคาและคุณภาพ 6.3117E+10

เจาะจง ราคาและคุณภาพ
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