
แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ชดุทดสอบโคลิฟอร์มในน า้และน า้แข็ง 1,605.00              1,605.00      เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ 20/2564 ลง 1 กพ.63 64027385453

ชดุทดสอบบอแร็กซ์ในอาหาร (ผงกรอบ) 428.00                428.00        เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ " "

ชดุทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกนัรา) 706.20                706.20        เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ " "

ชดุทดสอบฟอร์มาลิน 2,140.00              2,140.00      เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ " "

ชดุทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร (สาร

ฟอกขาว)

363.80                363.80        เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

"

ชดุทดสอบหายาฆ่าแมลง 19,918.00             19,918.00    เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ " "

ชดุทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ 1,300.00              1,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั บ.บสีมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ " "

2  FOB (Feces Occult Blood : ๑๐๐ ng/ml) 14,000.00             14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ จ้ากดั บ. อาร์เอ็กซ์ จ้ากดั ราคาและคุณภาพ 21/2564 ลง 1 กพ.63 64037207449

3 น า้ยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแดง (CBC) 51,000.00             51,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ๊กนอสติก บ.ไทย ไดแอ๊กนอสติก ราคาและคุณภาพ 22/2564 ลง 2 กพ.63 64037167049

4 Urea UV 9,568.00              9,568.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ 23/2564 ลง 2 กพ.63 64037162608

Creatinine ENZ. 21,978.00             21,978.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Cholesterol 3,154.00              3,154.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Triglycerides 10,292.00             10,292.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

HDL-direct 19,656.00             19,656.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Glucose 5,994.00              5,994.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Total Protein 2,704.00              2,704.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Albumin 4,329.00              4,329.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Bilirubin Total 4,576.00              4,576.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

Bilirubin Direct 4,576.00              4,576.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั บริษัท ไบโอเซน จ้ากดั ราคาและคุณภาพ "

รวม 178,288.00          
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แบบ สขร. 1

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

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 IV6400553 (วัสดุการแพทย์ 2 รายการ) 2,600.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ

2 EL6402051 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 2,200.00            เจาะจง หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

3 EL6402055 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 2,250.00            เจาะจง หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

4 1166139815 (วัสดุการแพทย์ 3 รายการ) 22,874.90           เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ราคาและคุณภาพ

5 1165681598 (วัสดุการแพทย์ 3 รายการ) 236,773.40         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ราคาและคุณภาพ

6 EL6402045 (วัสดุการแพทย์ 8 รายการ) 9,970.00            เจาะจง หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

7 IV6400649 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ) 53,000.00          เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ

8 IV490/043-64 (วัสดุการแพทย์ 2 รายการ) 1,200.00            เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

9 IV483*038-63 (วัสดุการแพทย์ 6 รายการ) 3,690.00            เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

10 IV490/042-64 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 1,600.00            เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

11 IV6400796 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ) 38,000.00          เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ

12 IV6400734 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 3,040.00            เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ

13 IV6400752 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 20,000.00          เจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ราคาและคุณภาพ

14 1166951859 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 2,140.00            เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ราคาและคุณภาพ

15 EL6402154 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 3,575.00            เจาะจง หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั หา้งหุ้นส่วน อิเลฟเว่น พลัช จ ากดั ราคาและคุณภาพ

16 IV491/063-64 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 780.00               เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

17 IV492/038-63 (วัสดุการแพทย์ 1 รายการ) 1,300.00            เจาะจง บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั บริษัท PN product นครสรรค์ จ ากดั ราคาและคุณภาพ

18 QT6402301 (วัสดุการแพทย์ 3 รายการ) 28,900.00           เจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาและคุณภาพ

เจาะจง ราคาและคุณภาพ

รวม 433,893.30        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........กุมภาพันธ์ 2564..........

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