
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 69,970.00           93,685.00   เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา นิวฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 794/64 07/07/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,250.00             3,250.00     เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 832/64 23/07/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 112,564.00         113,420.00  เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 833/64 23/07/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00             2,400.00     เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็นผู้เสนอราคาได้ 834/64 23/07/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,861.50           49,628.50   เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 835/64 23/07/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 78,000.00           94,695.00   เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สถานเสาวภา เป็นผู้เสนอราคาได้ 836/64 23/07/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,200.00           46,438.00   เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา ERIG สถานเสาวภา ERIG เป็นผู้เสนอราคาได้ 837/64 23/07/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 73,000.00           167,500.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 838/64 23/07/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00             4,815.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ ฟาร์ม่าไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 839/64 23/07/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,500.00           72,225.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 840/64 23/07/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 99,000.00           158,000.00  เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 841/64 23/07/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00             8,003.60     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า ฟาร์มีน่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 842/64 23/07/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,600.00           30,400.00   เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส พีเอ็มแอล พลัส เป็นผู้เสนอราคาได้ 843/64 23/07/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,740.00             8,652.60     เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 844/64 23/07/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 45,870.00           63,347.30   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 845/64 23/07/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,000.00           31,808.00   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 846/64 23/07/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,500.00           37,175.00   เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 847/64 23/07/2564

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,750.00           20,100.00   เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 848/64 23/07/2564

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 134,857.30         198,730.60  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 849/64 23/07/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......กรกฎำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  กรกฎำคม  2564 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       1,210.00         1,210.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 789/64 วันท่ี 5 ก.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,400.00       10,400.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 801/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอกนอสติก บริษัท ไทยไดแอกนอสติก เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 791/64 วันท่ี 7 ก.ค. 64

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       9,650.00         9,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเจ เมดิคอล บริษัท พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 796/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,200.00       31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 797/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิลเอส บริษัท ดับเบ้ิลเอส เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 798/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     28,250.00       28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 799/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     18,876.00       18,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี (โครงการ) บริษัท เออีซี (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 800/64 วันท่ี 8 ก.ค. 64

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     17,596.00       17,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 829/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 775/64 วันท่ี 1 ก.ค.64

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 776/64 วันท่ี 1 ก.ค.64

3 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา  แร่กุล นางสาวสนธยา  แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 781/64 วันท่ี 1 ก.ค.64

4 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 782/64 วันท่ี 1 ก.ค.64

5 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  คาวหวาน นางสาวศิริพร  คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 783/64 วันท่ี 1 ก.ค.64

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 814/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,521.00 3,521.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 815/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระอิเล็กทรอนิกส์ ร้านวีระอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 817/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,484.54 2,484.54 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 816/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,479.00 1,479.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 817/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

11 จ้าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล หจก.โปรเมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 831/64 วันท่ี 23 ก.ค.64

12 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ยศเลิศ นายธนกฤต  ยศเลิศ เป็นผู้เสนอราคาได้ 39/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

13 จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ๑๒,๙๓๐.๐๐ ๑๒,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ   ใจมา นายสมมาศ   ใจมา เป็นผู้เสนอราคาได้ 40/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พิณทอง นายมาโนช  พิณทอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

15 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธิติสรณ์   มูลน้ าอ่าง นายธิติสรณ์   มูลน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 466/64 วันท่ี 1 ก.พ.64

16 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบริบูรณ์  เดชงัด นายบริบูรณ์  เดชงัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 333/64 วันท่ี 30 พ.ย.63

17 จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา   จินนะ นางสาวกาญจนา   จินนะ เป็นผู้เสนอราคาได้ 647/64 วันท่ี 24 มิ.ย.64

18 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ๓๑,๔๘๙.๔๕ ๓๑,๔๘๙.๔๕ เฉพาะเจาะจง บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 216/64 วันท่ี 22 ต.ค. 63

19 จ้างเหมาเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยา ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา  (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 163/64 วันท่ี 21 ต.ค. 63

20 จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๔,๖๕๙.๐๐ ๑๔,๙๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จ ากัด บ.กันทรากร จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 485/60 วันท่ี 15 ส.ค.60

21 จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๕,๔๐๘.๐๐ ๑๕,๔๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จ ากัด บ.กันทรากร จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 401/60 วันท่ี 26 พ.ค.60

22 จ้างเหมาท าความสะอาด ๒๑,๓๔๒.๗๕ ๒๑,๓๔๒.๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 248/64 วันท่ี 30 ม.ค.63

23 จ้างเหมาท าความสะอาด ๑๕,๒๗๕.๐๐ ๑๕,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 467/64 วันท่ี 1 ก.พ.64

๒๑๙,๖๖๓.๗๔

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ..กรกฎำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......1....เดือน.......สิงหำคม...พ.ศ.......2564...... (๑)
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(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วัสดุ ส ำนักงำน
1 ซ้ิอวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 3,000.00 ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 3,000.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 790/2564(5 ก.ค.64)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือพลำสติกหุ้มอำหำร+สบู่เหลว 3 รำยกำร 8,084.00 ๘,๐๘๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช 8,084.00 ร้ำนศรีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 802/2564(8 ก.ค.64)
2 ซ้ือถุงขยะแดง 24x28 ..330 กก. 18,150.00 ๑๘,๑๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. 18,150.00 หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. เป็นผู้เสนอรำคำได้ 803/2564 (8 ก.ค.64)
3 ซ้ือถุงขยะ จ ำนวน 5 รำยกำร. 28,270.00 ๒๘,๒๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. 28,270.00 หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ. เป็นผู้เสนอรำคำได้ 857/2564 (27 ก.ค.64)
4 ซ้ือกล่องข้ำว+ช้อน+ส้อม 4 รำยกำร 28,271.00 ๒๘,๒๗๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ-พลัส 28,271.00 ร้ำน เอ-พลัส เป็นผู้เสนอรำคำได้ 858/2564 (27 ก.ค.64)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,450.00 ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,450.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 773/2564(30 มิ.ย.64))
๒ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,112.00 ๑,๑๑๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,112.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 784/2564(1 ก.ค..64)
๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,630.00 ๑,๖๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,630.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 785/2564(2 ก.ค..64)
๔ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,675.00 ๑,๖๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,675.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 786/2564(3 ก.ค..64)
๕ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,477.00 ๑,๔๗๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,477.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 787/2564(4 ก.ค..64)
๖ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,617.00 ๑,๖๑๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,617.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 788/2564(5 ก.ค..64)
๗ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,420.00 ๑,๔๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,420.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 791/2564(6 ก.ค..64)
๘ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,561.00 ๑,๕๖๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,561.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 792/2564(7 ก.ค..64)
๙ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,537.00 ๑,๕๓๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,537.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 795/2564(8 ก.ค..64)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,271.00 ๑,๒๗๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,271.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 804/2564(9 ก.ค..64)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,680.00 ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,680.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 807/2564(10 ก.ค..64)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 2,025.00 ๒,๐๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,025.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 808/2564(11 ก.ค..64)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,455.00 ๑,๔๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,455.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 809/2564(12 ก.ค..64)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,588.00 ๑,๕๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,588.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 810/2564(13 ก.ค..64)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,730.00 ๑,๗๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,730.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 811/2564(14 ก.ค..64)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,765.00 ๑,๗๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,765.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 812/2564(15 ก.ค..64)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 2,399.00 ๒,๓๙๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,399.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 819/2564(16 ก.ค..64)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  24 รำยกำร 2,710.00 ๒,๗๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,710.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 820/2564(17 ก.ค..64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.....กรกฎำคม  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๑๙ ซ้ืออำหำรสด  24 รำยกำร 2,335.00 ๒,๓๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,335.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 821/2564(18 ก.ค..64)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,908.00 ๑,๙๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,908.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 822/2564(19 ก.ค..64)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  22 รำยกำร 2,620.00 ๒,๖๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,620.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 823/2564(20 ก.ค..64)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 1,555.00 ๑,๕๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,555.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 825/2564(21 ก.ค..64)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 2,897.00 ๒,๘๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,897.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 830/2564(22 ก.ค..64)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,700.00 ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,700.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 853/2564(24 ก.ค..64)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,608.00 ๑,๖๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,608.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 854/2564(25 ก.ค..64)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,625.00 ๑,๖๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,625.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 855/2564(26 ก.ค..64)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  4 รำยกำร 775.00 ๗๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 775.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 856/2564(27 ก.ค..64)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,885.00 ๑,๘๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,885.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 873/2564(28 ก.ค..64)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 2,110.00 ๒,๑๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,110.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 874/2564(29 ก.ค..64)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 1,217.00 ๑,๒๑๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,217.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 875/2564(30 ก.ค..64)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  9 รำยกำร 1,791.00 ๑,๗๙๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,791.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 876/2564(31 ก.ค..64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือโมเดล,ถ้วยตวง,ตำช่ัง 3 รำยกำร 8,860.00 ๘,๘๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ทิพวัลย์ เฮลธ์แคร์ 8,860.00 หจก.ทิพวัลย์ เฮลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 806/2564(9 ก.ค.64)
2 ซ้ือวัสดุวิทย์(e-bidding) 8 รำยกำร 129,916.50 ๑๒๙,๙๑๖.๕๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 129,916.50 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 824/2564(20 ก.ค.64)
3 ซ้ือ K-Y Jell 60 หลอด 1,680.00 ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ที.โอ.เคมีคอล(1979)จ ำกัด 1,680.00 บ.ที.โอ.เคมีคอล(1979)จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 862/2564(27 ก.ค.64)
4 ซ้ือ Red-Dot  7 แพ็ค 2,450.00 ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.วำกัส เมดิเซีย 2,450.00 หจก.วำกัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอรำคำได้ 863/2564(27 ก.ค.64)
5 ซ้ือ Injection Plug  5 รำยกำร 22,630.00 ๒๒,๖๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด 22,630.00 บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 864/2564(27 ก.ค.64))
6 ซ้ือ Black Silk  9 รำยกำร 49,475.00 ๔๙,๔๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไซเอนท์เมด จ ำกัด 49,475.00 บ.ไซเอนท์เมด จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 865/2564(27 ก.ค.64))
7 ซ้ือเข็มและ Syringe  9 รำยกำร 74,247.30 ๗๔,๒๔๗.๓๐ เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด 74,247.30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 866/2564(27 ก.ค.64))
8 ซ้ือแผ่นปิดแผลและพลำสเตอร์ใส 3 รำยกำร 7,500.00 ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 7,500.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 867/2564(27 ก.ค.64))
9 ซ้ือ Steam +ซอง Sterile 3 รำยกำร 12,370.00 ๑๒,๓๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลีนซำยส์ 12,370.00 หจก.คลีนซำยส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 868/2564(27 ก.ค.64))

10 ซ้ือ Set IV + Urine Bag  2 รำยกำร 13,470.00 ๑๓,๔๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ำกัด 13,470.00 บ.เอฟ.ซี.พี.จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 869/2564(27 ก.ค.64))
11 ซ้ือ Elastic bandage  7 รำยกำร 27,650.00 ๒๗,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ำกัด 27,650.00 บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 870/2564(27 ก.ค.64))
12 ซ้ือก๊ำซออกซิเจนเหลว 1,276.47 ลบม. 24,145.57 ๒๔,๑๔๕.๕๗ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด 24,145.57บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัดเป็นผู้เสนอรำคำได้ 871/2564(27 ก.ค.64))



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.....กรกฎำคม  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....1-31......เดือน..กรกฎำคม....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

13 ซ้ือ Air way  12 รำยกำร 10,860.00 ๑๐,๘๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 10,860.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอรำคำได้ 872/2564(27 ก.ค.64))
หมวด จ้ำงท ำของ

1 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล  3 ชุด 5,400.00 ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็คทรินิกส์ 5,400.00 ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็คทรินิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 805/2564(9 ก.ค.64)
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย

1 ซ้ือชุดปฏิบัติงำนเจ้ำหน่ำท่ี 5 รำยกำร 73,350.00 ๗๓,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช 73,350.00 ร้ำนศรีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 861/2564(27 ก.ค.64)
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดัน แบบดิจิตอล 10 เคร่ือง 10,000.00 ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด 10,000.00 บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 859/2564(27 ก.ค.64)
2 ซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด 2 รำยกำร 24,500.00 ๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ำกัด 24,500.00 บ.สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 860/2564(27 ก.ค.64)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ วัสดุการแพทย์ ๓๐,๗๓๑.๐๒ ๓๐,๗๓๑.๐๒ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 724/64 ลงวันท่ี 14 มิ.ย.64

2 วัสดุการแพทย์ ๒,๖๓๒.๒๐ ๒,๖๓๒.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 771/64 ลงวันท่ี 29 มิ.ย.64

๓๓,๓๖๓.๒๒

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....กรกฏาคม..พ.ศ.. 2564..

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ....2564....... (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Gutta percha No.45-80 320.00        320.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

2 Gutta percha protaper No.25 350.00        640.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

3 Gutta percha protaper No.30 350.00        640.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

4 K-file 21 mm. No.06 220.00        299.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

5 K-file 25 mm. No.06 250.00        299.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

6 K-file 25 mm. No.45-80 250.00        299.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

7 K-file 28 mm. No.15-40 250.00        299.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

8 Articulating paper (เต็มปาก) 680.00        380.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

9 GI base แบบฉีด 3,000.00     900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

10 GI light cure ส าหรับอุด glass ionomer fx ultra 1-1 set A3 1,800.00     2,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

11 Local Anesthesia Scandonest 3% 610.00        610.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

12 Alveogly   1,050.00     1,050.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

13 Jel foam gelatamp 1,040.00     1,045.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

14 นายกฤษฎา บุญรอด/Bite Block Lower 150.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 756/64 วันท่ี 25 มิ.ย. 64

15 นางด่วน ฟ่ันบ้านไร่/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 756/64 วันท่ี 25 มิ.ย. 64

16 นางไพลิน กองโต/PFM ซ่ี 46 900.00        900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 756/64 วันท่ี 25 มิ.ย. 64

17 นายผัน วงษ์ยอด/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00     1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 756/64 วันท่ี 25 มิ.ย. 64

18 นายนัด กลีบใบ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00     1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 756/64 วันท่ี 25 มิ.ย. 64

16,320.00   

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน....กรกฎำคม..2564......

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31......เดือน......กรกฎำคม................พ.ศ......2564........... (1)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 77,250.00           132,675.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 922/64 20/08/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 243,600.00         570,005.60     เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 923/64 20/08/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 68,000.00           125,000.00     เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 924/64 20/08/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,700.00           109,372.20     เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 934/64 26/08/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00           34,500.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 935/64 26/08/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......สิงหำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  สิงหำคม  ๒๕๖๔ (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,450.00         2,450.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 863/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,630.00       22,630.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็นโปรดักส์นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็นโปรดักส์นครสวรรค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 864/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500.00         7,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 867/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,860.00       10,860.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 868/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64

5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,650.00       27,650.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 869/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,370.00       12,370.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซำยส์ หจก.คลีนซำยส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 870/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,470.00       13,470.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 871/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,680.00         1,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 863/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
9 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 49,475.00       49,475.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 865/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 74,247.30       74,247.30   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 866/64 ลงวันท่ี 27 ก.ค.64
15 วัสดุการแพทย์ 20,582.20       20,582.20   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 909/64 ลงวันท่ี 16 ส.ค.64

16 วัสดุกำรแพทย์ 3,188.60         3,188.60     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 885/64 ลงวันท่ี 2 ส.ค.64

246,103.10     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....สิงหาคม..พ.ศ.. 2564..

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..สิงหาคม...พ.ศ....2564....... (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          330.00            330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 896/64 วันท่ี 6 ส.ค. 64

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,400.00       10,400.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 901.1/64 วันท่ี 11 ส.ค. 64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     75,000.00       75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 888/64 วันท่ี 4 ส.ค. 64

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 887/64 วันท่ี 4 ส.ค. 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     16,513.00       16,513.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 915/64 วันท่ี 20 ส.ค. 64

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 908/64 วันท่ี 16 ส.ค. 65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 879/64 วันท่ี 2 ส.ค 64

8 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 941/64 วันท่ี 30 ส.ค 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา  แร่กุล นางสาวสนธยา  แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 880/64 วันท่ี 2 ส.ค.64

2 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก้าพลศักด์ิ  แก้วน ้าอ่าง นายก้าพลศักด์ิ  แก้วน ้าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 881/64 วันท่ี 2 ส.ค.64

3 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  คาวหวาน นางสาวศิริพร  คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 882/64 วันท่ี 2 ส.ค.64

4 จ้างเก็บขยะติดเชื อ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 884/64 วันท่ี 2 ส.ค.64

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส้าราญ  เท่ียงน้อย นางส้าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 885/64 วันท่ี 2 ส.ค.64

6 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,937.00 1,937.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ มเจริญยางยนต์ หจก.ลิ มเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 889/64 วันท่ี 4 ส.ค.64

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 17,643.23 17,643.23 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 917/64 วันท่ี 20 ส.ค.64

8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ มเจริญยางยนต์ หจก.ลิ มเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 918/64 วันท่ี 20 ส.ค.64

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,306.39 2,306.39 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 919/64 วันท่ี 20 ส.ค.64

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ากัด บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 943/64 วันท่ี 30 ส.ค.64

11 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธวิศวกรรม หจก.จิระเมธวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 944/64 วันท่ี 30 ส.ค.64

12 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าชายหญิง 171,970.40 171,970.40 เฉพาะเจาะจง น้องอายอิเล็คทริค น้องอายอิเล็คทริค เป็นผู้เสนอราคาได้ 945/64 วันท่ี 30 ส.ค.64

13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,521.00 3,521.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 815/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระอิเล็กทรอนิกส์ ร้านวีระอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 817/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,484.54 2,484.54 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 816/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

16 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,479.00 1,479.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 817/64 วันท่ี 15 ก.ค.64

17 จ้าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล หจก.โปรเมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 831/64 วันท่ี 23 ก.ค.64

18 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ยศเลิศ นายธนกฤต  ยศเลิศ เป็นผู้เสนอราคาได้ 39/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

19 จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ๑๒,๙๓๐.๐๐ ๑๒,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ   ใจมา นายสมมาศ   ใจมา เป็นผู้เสนอราคาได้ 40/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

20 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พิณทอง นายมาโนช  พิณทอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

21 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธิติสรณ์   มูลน ้าอ่าง นายธิติสรณ์   มูลน ้าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 466/64 วันท่ี 1 ก.พ.64

22 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบริบูรณ์  เดชงัด นายบริบูรณ์  เดชงัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 333/64 วันท่ี 30 พ.ย.63

23 จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา   จินนะ นางสาวกาญจนา   จินนะ เป็นผู้เสนอราคาได้ 647/64 วันท่ี 24 มิ.ย.64

24 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ๓๑,๔๘๙.๔๕ ๓๑,๔๘๙.๔๕ เฉพาะเจาะจง บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 216/64 วันท่ี 22 ต.ค. 63

25 จ้างเหมาเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยา ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ้ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา  (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 163/64 วันท่ี 21 ต.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......1....เดือน.......กันยำยน...พ.ศ.......2564...... (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......1....เดือน.......กันยำยน...พ.ศ.......2564...... (๑)

26 จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๔,๖๕๙.๐๐ ๑๔,๙๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จ้ากัด บ.กันทรากร จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 485/60 วันท่ี 15 ส.ค.60

27 จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๕,๔๐๘.๐๐ ๑๕,๔๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จ้ากัด บ.กันทรากร จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 401/60 วันท่ี 26 พ.ค.60

28 จ้างเหมาท้าความสะอาด ๒๑,๓๔๒.๗๕ ๒๑,๓๔๒.๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 248/64 วันท่ี 30 ม.ค.63

29 จ้างเหมาท้าความสะอาด ๑๕,๒๗๕.๐๐ ๑๕,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 467/64 วันท่ี 1 ก.พ.64

๕๓๘,๑๗๐.๗๖



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วัสดุ ส ำนักงำน
1 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 200 รีม 19,400.00 ๑๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 19,400.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 928/2564(23 ส.ค.64)
2 ซ้ิอวัสดุส านักงาน 8 รายการ 15,437.00 ๑๕,๔๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 15,437.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 930/2564(24 ส.ค.64)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือถังขยะพลาสติก 240ลิตร   20 ใบ 37,000.00 ๓๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 37,000.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 910/2564(16 ส.ค.64)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 2,512.00 ๒,๕๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,512.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 877/2564(1 ส.ค.64))
๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 2,815.00 ๒,๘๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,815.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 878/2564(2 ส.ค.64))
๓ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 2,450.00 ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,450.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 886/2564(3 ส.ค.64))
๔ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 3,340.00 ๓,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 3,340.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 891/2564(4 ส.ค.64))
๕ ซ้ืออาหารสด  10 รายการ 2,610.00 ๒,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,610.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 893/2564(5 ส.ค.64))
๖ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 4,735.00 ๔,๗๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 4,735.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 894/2564(6 ส.ค.64))
๗ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 1,785.00 ๑,๗๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,785.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 897/2564(7 ส.ค.64))
๘ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 1,690.00 ๑,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,690.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 898/2564(8 ส.ค.64))
๙ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 3,100.00 ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 3,100.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 899/2564(9 ส.ค.64))

๑๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 3,617.00 ๓,๖๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 3,617.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 900/2564(10 ส.ค.64))
๑๑ ซ้ืออาหารสด  7 รายการ 3,270.00 ๓,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 3,270.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 901.1/2564(11 ส.ค.64))
๑๒ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 1,995.00 ๑,๙๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,995.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 902/2564(12 ส.ค.64))
๑๓ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 3,010.00 ๓,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 3,010.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 903/2564(13 ส.ค.64))

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุวิทย์(e-bidding) 10 รายการ 202,148.75 ๒๐๒,๑๔๘.๗๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 202,148.75 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 904/2564(13 ส.ค.64)
2 ซ้ือก๊าซออกซิเจนเหลว 854.92 ลบม. 22,869.11 ๒๒,๘๖๙.๑๑ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 22,869.11บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 909/2564(16 ส.ค.64))

ครุภัณฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
1 ซ้ือโทรโข่ง ขนาดกลาง 2 ตัว 1,620.00 ๑,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 1,620.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 931/2564(24 ส.ค.64)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ 1 เคร่ือง 17,000.00 ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 17,000.00 บ.สตาร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 892/2564(4 ส.ค.64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .....สิงหำคม  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....1-31......เดือน..สิงหำคม....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 น ้ำยำท้ำควำมสะอำดยูนิต CAVIWIPES 7,490.00           214.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 745/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

2 น ้ำยำล้ำง Suction TURBO VAC 7,704.00           963.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 745/64 วันท่ี 22 มิ.ย. 64

3 GI base แบบผสม VITREBOND KIT 2,118.60           2,118.60           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 827/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

4 Mouth mirror head SE Plus 2,600.00           260.00             เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

5 น ้ำยำล้ำงคลองรำกฟัน EDT 17% Solution 550.00             650.00             เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

6 Front surface mouth mirror MEGA FS 840.00             420.00             เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

7 Velmix Rocky 1,200.00           1,200.00           เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

8 น ้ำยำล้ำงฟิล์ม Carestream  Developer 5 Lit 1,480.00           1,480.00           เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

9 น ้ำยำล้ำงฟิล์ม Carestream  Fixer 5 Lit 1,480.00           1,480.00           เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

10 นำยกฤษฎำ บุญรอด/จบงำน TP Lower 495.00             495.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 826/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

11 นำงด่วน ฟ่ันบ้ำนไร่/จบงำน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 826/64 วันท่ี 21 ก.ค. 64

12 นำยสนอง มำกเจริญ/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 895/64 วันท่ี 6 ส.ค. 64

28,657.60     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน....สิงหำคม..2564........

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........สิงหำคม.......พ.ศ...2564............ (1)


