
























                           บันทึกข้อความ    
ส่วนราชการ      กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.๓๐๖/2674  วันที่       ๕  พฤศจิกายน  256๔ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของงานทันตกรรม ประจ าเดือน ตุลาคม 256๔   
        และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

ด้วย งานทันตกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-Gp) ของ
กรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน ตุลาคม 256๔  จ านวนทั้งสิ้น   0   รายการ และได้รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้น  ตามแบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของพัสดุทันตกรรม ประจ า 
เดือน ตุลาคม 256๔  จึงขออนุมัติน ารายงานฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

          (นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ) 
        ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

       ผู้รายงาน 
 
 
 
 

         (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
        ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รกัษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
           ผู้รับรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขที ่และวันทีข่องสัญญา
 หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

รวม  -   

ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
กลุม่งานทันตกรรม โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชือ่)......................................................ผู้รายงาน
        (นางสาวชลธิชา เร่ิมศิริประเสริฐ)

































ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

 วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรอืจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ และวันที่ของสัญญา หรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  84,750.00  84,750.00 เฉพาะเจาะจง
อนิโนเมด
84,750.00

อนิโนเมด
84,750.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

11 พย. 64

รวม  84,750.00 บาท

(นายภพบดี   พรหมน้อย)
ผู้รายงาน

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.๓๐๖/3039 วันที่       ๓    ธันวาคม  256๔ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ของงานทันตกรรมประจ าเดือน พฤศิจายน 256๔   
        และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

ด้วย งานทันตกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-Gp) ของ
กรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน พฤศิจายน 256๔ จ านวนทั้งสิ้น   ๐   รายการ และได้รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้น  ตามแบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ของพัสดุทันตกรรม ประจ า 
เดือน พฤศิจายน 256๔ จึงขออนุมัติน ารายงานฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

           (นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ) 

          ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้รายงาน 

 
 
 
 

       (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
         ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
   ผู้รับรายงาน 

 
 
 
                                                            

 



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขที ่และวันทีข่องสัญญา
 หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

รวม  -   

ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
กลุม่งานทันตกรรม โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชือ่)......................................................ผู้รายงาน
        (นางสาวชลธิชา เร่ิมศิริประเสริฐ)





ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ และวันที่ของสัญญา 
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  5,600.00  5,600.00 เฉพาะเจาะจง
วายดี
5,600.00

วายดี
5,600.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง
พรีเมด
7,500.00

พรีเมด
7,500.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์  257,550.00  257,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาโนเมด
257,550.00

นาโนเมด
257,550.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  313,417.00  313,417.00 เฉพาะเจาะจง
เอน็พี
313,417,00

เอน็พี
313,417,00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

5 วัสดุวิทยาศาสตร์  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง
อาร์เอก็ซ์
6,000.00

อาร์เอก็ซ์
6,000.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



6 วัสดุวิทยาศาสตร์  297,235.19  297,235.19 เฉพาะเจาะจง
แอฟฟนิิเทค
297,235.19

แอฟฟนิิเทค
297,235.19

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์  9,820.00  9,820.00 เฉพาะเจาะจง
เมดเทรด
9,820.00

เมดเทรด
9,820.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

รวม  897,122.19 บาท

(นายภพบดี   พรหมน้อย)
ผู้รายงาน
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