
แบบ สขร.1

 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ

หรือจ้าง

 ราคากลาง

.ซ้ือ/.จ้าง ประเภท  (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ เลขที่ ว/ด/ป เลขที่  /25xx ลงวันที่ ว/ด/ป

1 จ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง กย9463) 

จ านวน 1 รายการ

        1,630.00         1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตากฟ้าคาร์แคร์         1,630.00 ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
349 1 มี.ค. 64 349  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

2 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 3 รายการ         2,510.00         2,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั         2,510.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
350 1 มี.ค. 64 350  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

3 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 3 รายการ         7,360.00         7,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั         7,360.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
351 1 มี.ค. 64 351  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

4 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 4 รายการ         1,442.50         1,442.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จ ากดั

        1,442.50 บริษัท พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จ ากดั

มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
352 1 มี.ค. 64 352  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

5 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 3 รายการ            870.00            870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั            870.00 บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
353 1 มี.ค. 64 353  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

6 ซ้ือ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แกส๊48

กโิลกรัม) จ านวน 1 รายการ

        1,160.00         1,160.00 เฉพาะเจาะจง ต๋ีเจริญแกส๊ตากฟ้า         1,160.00 ต๋ีเจริญแกส๊ตากฟ้า มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
354 1 มี.ค. 64 354  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

7 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 6 รายการ        18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั        18,000.00 บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
355 1 มี.ค. 64 355  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

8 ซ้ือ วัสดุการแพทย ์จ านวน 3 รายการ        42,200.00        42,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั        42,200.00 บริษัท เอ็มท ีอุปกรณ์การแพทย ์จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
356 1 มี.ค. 64 356  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

9 จ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมบ ารุง) 

จ านวน 1 รายการ

       12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชน ทองแผ่        12,000.00 นายราเชน ทองแผ่ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
357 1 มี.ค. 64 357  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

10 จ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง กง3756) 

จ านวน 1 รายการ

        7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตากฟ้าคาร์แคร์         7,000.00 ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
358 1 มี.ค. 64 358  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

11 จ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง กบ5578) 

จ านวน 1 รายการ

        5,850.00         5,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตากฟ้าคาร์แคร์         5,850.00 ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
359 1 มี.ค. 64 359  /2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

โรงพยาบาลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

วันที ่  12    เดอืน      มนีาคม       พ.ศ.   2564   .

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้างล าดบัที่ รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง (นว.0032.3/xxxx)
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีแ่ตง่ตัง้

ก าหนด Spec

(นายวสันต์ พนธารา)

นายแพทยช์ านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากฟ้า  ปฏบิัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครสวรรค์



แบบ สขร.1

 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ

หรือจ้าง

 ราคากลาง

.ซ้ือ/.จ้าง ประเภท  (บาท)  (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ เลขที่ ว/ด/ป เลขที่  /25xx ลงวันที่ ว/ด/ป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

โรงพยาบาลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

วันที ่  12    เดอืน      มนีาคม       พ.ศ.   2564   .

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้างล าดบัที่ รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง (นว.0032.3/xxxx)
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีแ่ตง่ตัง้

ก าหนด Spec

12 ซ้ือ วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 6 รายการ         2,782.00         2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรค้าไม้         2,782.00 ร้านสหมิตรค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
360 1 มี.ค. 64 360  /2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 64

13 ซ้ือ วัสดุชันสูตร จ านวน 1 รายการ        31,900.00        31,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั        31,900.00 บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
361 2 มี.ค. 64 361  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

14 ซ้ือ วัสดุชันสูตร จ านวน 1 รายการ        29,400.00        29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั        29,400.00 บริษัท คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
362 2 มี.ค. 64 362  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

15 ซ้ือ วัสดุชันสูตร จ านวน 1 รายการ        10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากดั        10,800.00 บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
363 2 มี.ค. 64 363  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

16 ซ้ือ วัสดุชันสูตร จ านวน 1 รายการ        75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลซายน ์จ ากดั        75,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอลซายน ์จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
364 2 มี.ค. 64 364  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

17 ซ้ือ วัสดุชันสูตร จ านวน 4 รายการ         7,716.00         7,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั         7,716.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
365 2 มี.ค. 64 365  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

18 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ         1,850.00         1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทนัตสยาม จ ากดั         1,850.00 บริษัท ทนัตสยาม จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
366 2 มี.ค. 64 366  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

19 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ         4,250.00         4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั         4,250.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
367 2 มี.ค. 64 367  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

20 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ         4,220.00         4,220.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์         4,220.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
368 2 มี.ค. 64 368  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

21 ซ้ือ วัสดุส านกังาน (แบบพิมพ)์ จ านวน

 1 รายการ

           600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง ปา้ย วี.ไอ.พี.            600.00 ปา้ย วี.ไอ.พี. มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
369 2 มี.ค. 64 369  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

22 ซ้ือ วัสดุส านกังาน (แบบพิมพ)์ จ านวน

 1 รายการ

        1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ปา้ย วี.ไอ.พี.         1,500.00 ปา้ย วี.ไอ.พี. มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
370 2 มี.ค. 64 370  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

23 ซ้ือ วัสดุประกอบอาหารแหง้ จ านวน 2

 รายการ

        3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ศ.รุ่งเรือง         3,200.00 ศ.รุ่งเรือง มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
371 2 มี.ค. 64 371  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

24 ซ้ือ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 1 

รายการ

           590.00            590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงพิทกัษ์การไฟฟ้า จ ากดั            590.00 บริษัท แสงพิทกัษ์การไฟฟ้า จ ากดั มีคุณสมบัติครบถว้น/

ราคาเหมาะสม
372 3 มี.ค. 64 372  /2564 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64

(นายวสันต์ พนธารา)

นายแพทยช์ านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากฟ้า  ปฏบิัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครสวรรค์


