
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 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 14/2564 1 ธ.ค. 64 63127505180

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

2 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 15/2564 1 ธ.ค. 64 63127506191

โครงโลหะ VITALIUM บน  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

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

อัดฟันพลาสติกบน  550.00  550.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

3 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 16/2564 1 ธ.ค. 64 63127511084

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

4 ซ่อมฟันปลอม  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 17/2564 1 ธ.ค. 64 63127514644

5 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 18/2564 1 ธ.ค. 64 63127521764

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  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

6 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 19/2564 1 ธ.ค. 64 63127524147
ฟัน MAJOR DENT  140.00  140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

Ortho/Pedo  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ต่อ 6 เรียงฟัน  50.00  50.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

7 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 20/2564 1 ธ.ค. 64 63127529068

โครงโลหะ VITALIUM บน  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

โครงโลหะ VITALIUM ล่าง  1,000.00  1,000.00 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 ล่าง  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดฟันพลาสติก COMPLETED DENTURE บน  620.00  620.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

8 OPTIBOND S BOTTLE REFILL 6 ML.  4,012.50  4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาและคุณภาพ 21/2564  2 ธ.ค. 64 63127531684

9 Huons Articaine Epinephrine Inj. 1:100,000  2,076.00  2,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาและคุณภาพ 22/2564 2 ธ.ค. 64 63127532711

10 เปล่ียนลูกปืนและO-Ring ส าหรับซ่อมหัวกรอ  3,700.00  3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด ราคาและคุณภาพ 23/2564 7 ธ.ค. 64 63127533424

11 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 24/2564 7 ธ.ค. 64 63127537079

Ortho/Pedo  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

12 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 25/2564 7 ธ.ค. 64 63127539546

INDIVIDUAL 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

13 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 26/2564 7 ธ.ค. 64 63127542060

INDIVIDUAL 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

ตะขอลวด  210.00  210.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
ต่อ 13 ฟัน MAJOR DENT  420.00  420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

ตะขอลวด  210.00  210.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดพลาสติก Temporary Plate บน  445.00  445.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดพลาสติก Temporary Plate ล่าง  305.00  305.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

14 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 27/2564 7 ธ.ค. 64 63127545143

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

ตะขอลวด  105.00  105.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

อัดพลาสติก Temporary Plate ล่าง  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ

15 ค่าท าฟันปลอม เฉพาะเจาะจง บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี บจก.สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี ราคาและคุณภาพ 28/2564 7 ธ.ค. 64 63127550096

INDIVIDUAL 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  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

รวม  33,243.50

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ช่ือหน่วยงำน  โรงพยำบำลโคกเจริญ ฝ่ำย/งำน ทันตสำธำรณสุข

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 EL6312005 (วัสดุการแพทย์ 13 รายการ) 25,015.00           เจาะจง บริษัท อเิลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อเิลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

2 IV6312006  (วัสดุการแพทย์ 2 รายการ) 33,000.00           เจาะจง หา้งหุน่ส่วนจ ากดั นิวโปร หา้งหุน่ส่วนจ ากดั นิวโปร ราคาและคุณภาพ

3 1166665768  (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 2,675.00            เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ราคาและคุณภาพ

4 1166678040  (วัสดุการแพทย์ 2 รายการ) 4,280.00            เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ราคาและคุณภาพ

5 QT6312164  (วัสดุการแพทย์ 4 รายการ) 20,750.00           เจาะจง บริษัท อเิลฟเว่น พลัช จ ากดั บริษัท อเิลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

6 IV483/081-64  (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 225.00               เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

7 ไซริงจ ์5 ซีซี 6,687.50            เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017235798

8 อะกานิเข็มฉีดยา 18จ ีx 1" 2,500.00            เจาะจง บริษัท DKSH จ ากดั บริษัท DKSH จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017246746

อะกานิเข็มฉีดยา 27จ ีx 1/2" 250.00               เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 20จ ีx 1-1/4" 2,600.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 22จ ีx 1" 10,400.00           เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 24จ ีx 3/4" 5,200.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส NO. 26x3/4" 7,500.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

KDL ไซริงจ ์5 ซีซี หวัฉีดแบบล็อค 6,250.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

9 ไซร้ิงแกว้ 50 ซีซี ใหอ้าหาร (ย่อย) 2,480.04            เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017251974

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

10 Intraosserous no.15 4,500.00            เจาะจง บริษัท เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั บริษัท เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017536414

Intraosserous no. 18 4,500.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

11 Bowie-dick sheetset 1/box 19,436.00           เจาะจง บริษัท อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั บริษัท อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017525526

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

12

ซองสเตอร์ไรด์ ขอบเรียบ 2 นิ้ว ยาว 200 

เมตร

3,510.00            เจาะจง บริษัท อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017534061

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........ธันวาคม 2563...........

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

วันที่ ...31..... เดือน ......ธันวาคม......... พ.ศ. ...2563.....



ซองสเตอร์ไรด์ ขอบเรียบ 3 นิ้ว ยาว 200 

เมตร

7,560.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ซองสเตอร์ไรด์ ขอบเรียบ 4 นิ้ว ยาว 200 

เมตร

6,700.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ซองสเตอร์ไรด์ ขอบเรียบ 6 นิ้ว ยาว 200 

เมตร

5,640.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

13 ผ้าพนัเคล็ด 4" 1,200.00            เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ 64017520827

ผ้าพนัเคล็ด 6" 1,600.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ผ้าพนัแผล ขนาด 4" x 6 หลา 2,250.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ผ้ากอ๊สพบั 3" x 4" 8ชั้น 10,000.00           เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ส าลีกอ้น ขนาด 0.35 กรัม (บรรจ ุ450 กรัม) 3,500.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ส าลีม้วน ขนาด 450 กรัม 700.00               เจาะจง ราคาและคุณภาพ

ผ้าพนัแผล ขนาด 3" x 6 หลา 3,300.00            เจาะจง ราคาและคุณภาพ

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

รวม 204,208.54        




