
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 ๒๑,๐๗๘.๔๗ ๒๑,๐๗๘.๔๗ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 522/64 ลงวันท่ี 29 มี.ค. 64

2 วัสดุการแพทย์ ๗,๙๓๙.๔๐ ๗,๙๓๙.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้  524/64 ลงวันท่ี 31 มี.ค. 64

๓ วัสดุการแพทย์ ๒๔,๒๐๐.๐๐ ๒๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 510/64 ลงวันท่ี  22 มี.ค. 64

4 วัสดุการแพทย์ ๒๖,๒๔๘.๑๗ ๒๖,๒๔๘.๑๗ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 596/64 ลงวันท่ี 23 เม.ย. 64

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๓,๒๐๓.๘๐ ๑๓,๒๐๓.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 508/64 ลงวันท่ี 22 มี.ค.64

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๑,๒๕๐.๐๐ ๑๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 543/64 ลงวันท่ี 21 เม.ย. 64

๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔๖,๖๐๐.๐๐ ๔๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนด์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนด์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 511/64 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 64

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๖,๐๕๐.๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริตภัทร หจก.ภูริตภัทร เป็นผู้เสนอราคาได้ 546/64 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

๙ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๖,๙๑๖.๐๐ ๑๖,๙๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 544/64 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒,๔๕๐.๐๐ ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 545/64 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 64

๑๘๕,๙๓๕.๘๔

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..... เมษายน 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน..เมษายน...พ.ศ....2564....... (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Handpiece airotor (แบบมีไฟ) P1108 DynaLED M600LG QD และT334051 QD-J-M4 38,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 447/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

2 Low speed handpiece kit (3 ช้ิน) Y1002665 FX205 M4 SET FX23 AIR MOTOR 18,500.00      18,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 447/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

3 นายผัน วงษ์ยอด/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

4 นายธนากรณ์ ยาอุด/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

5 นายอ านวย สวนสอน/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

6 นางนภาพร คลังคง/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

7 น.ส.จินตนา พรมรักษา/จบงาน TP Upper+Lower 1,180.00        1,180.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

8 นางฉวี หงษ์คติ/จบงาน TP Upper+Lower 1,215.00        1,215.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

9 นางสุชิน ค าพุฒ/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,975.00        1,975.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

10 นายประจวบ แร่กุล/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 587/64 วันท่ี 21 เม.ย. 64

11 นายส าเนียง พัดแก้ว/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 587/64 วันท่ี 21 เม.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน...เมษำยน.............

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......30.......เดือน.....เมษำยน...........พ.ศ.2564........... (1)



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 541/64 วันท่ี 7 เม.ย.64

๒ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,400.00       10,400.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 555/64 วันท่ี 16 เม.ย.64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     28,250.00       28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 556/64 วันท่ี 16 เม.ย.64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     17,075.00       17,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 558/64 วันท่ี 16 เม.ย.64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 557/64 วันท่ี 16 เม.ย.64

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 613/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (๑)



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 บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 2,410.00 ๒,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,410.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 526/2564 (1 เม.ย.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,987.00 ๑,๙๘๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,987.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 527/2564 (2 เม.ย.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  27 รายการ 2,092.00 ๒,๐๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,092.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 534/2564 (3 เม.ย.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 2,025.00 ๒,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,025.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 535/2564 (4 เม.ย.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,455.00 ๑,๔๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,455.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 536/2564 (5 เม.ย.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,627.00 ๑,๖๒๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,627.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 539/2564 (6 เม.ย.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,660.00 ๑,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,660.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 540/2564 (7 เม.ย.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,580.00 ๑,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,580.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 547/2564 (8 เม.ย.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,610.00 ๑,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,610.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 548/2564 (9 เม.ย.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,735.00 ๑,๗๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,735.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 549/2564 (10 เม.ย.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,867.00 ๑,๘๖๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,867.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 550/2564 (11 เม.ย.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,500.00 ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,500.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 551/2564 (12 เม.ย.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,688.00 ๑,๖๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,688.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 552/2564 (13 เม.ย.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,103.00 ๑,๑๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,103.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/2564 (14 เม.ย.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,693.00 ๑,๖๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,693.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 554/2564 (15 เม.ย.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 1,200.00 ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,200.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 559/2564 (16 เม.ย.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,250.00 ๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,250.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 575/2564 (17 เม.ย.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,143.00 ๑,๑๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,143.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 576/2564 (18 เม.ย.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,115.00 ๑,๑๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,115.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 584/2564 (19 เม.ย.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,110.00 ๑,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,110.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 585/2564 (20 เม.ย.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,235.00 ๑,๒๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,235.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 586/2564 (21 เม.ย.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,286.00 ๑,๒๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,286.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 589/2564 (22 เม.ย.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,295.00 ๑,๒๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,295.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 601/2564 (23 เม.ย.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,310.00 ๑,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,310.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 602/2564 (24 เม.ย.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,430.00 ๑,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,430.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 603/2564 (25 เม.ย.64)
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วันท่ี.1-31......เดือน..เมษำยน....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



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......พฤศจิกำยน  2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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

๒๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,700.00 ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,700.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 604/2564 (26 เม.ย.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,858.00 ๑,๘๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,858.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 605/2564 (27 เม.ย.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 923.00 ๙๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 923.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 606/2564 (28 เม.ย.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,083.00 ๑,๐๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,083.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 614/2564 (29 เม.ย.64)
๓๐ ซืออาหารแห้ง 7 รายการ 36,464.00 ๓๖,๔๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 36,464.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 615/2564 (29 เม.ย.64)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,137.00 ๑,๑๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,137.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 619/2564 (30 เม.ย.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุวิทย์ งวดท่ี 5 8 รายการ 170,112.75 ๑๗๐,๑๑๒.๗๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 170,112.75 บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 588/2564 (21 เม.ย.64)
2 ซ้ือออกซิเจนเหลว 981.24 ลบ.ม. 26,248.17 ๒๖,๒๔๘.๑๗ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 26,248.17 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 596/2564 (23 เม.ย.64)
3 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ 11,250.00 ๑๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด 11,250.00 บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดเป็นผู้เสนอราคาได้ 543/2564 (7 เม.ย.64)
4 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ 16,961.00 ๑๖,๙๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี เอ็น โปรดักส์ นครสวรรค์จ ากัด 16,961.00 บ.พี เอ็น โปรดักส์ นครสวรรค์จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 544/2564 (7 เม.ย.64)
5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 16,050.00 ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจ.ภูริภัทร เมดิคอล 16,050.00 หจ.ภูริภัทร เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 545/2564 (7 เม.ย.64)
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 2,450.00 ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย 2,450.00 หจก.วากัสเมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 546/2564 (7 เม.ย.64)
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 18,900.00 ๑๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์ เฮลธ์แคร์ 18,900.00 หจก.ชรินทร์ เฮลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 592/2564 (23 เม.ย.64)
8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ 9,180.00 ๙,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 9,180.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 593/2564 (23 เม.ย.64)
9 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ 9,850.00 ๙,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 9,850.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 595/2564 (23 เม.ย.64)

วัสดุ ก่อสร้ำงและประปำ
1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 22 รายการ 13,629.66 ๑๓,๖๒๙.๖๖ เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเพชรวัสดุ 13,629.66 ร้านดวงเพชรวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 617/2564 (29 เม.ย.64)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ซ้ือพัดลมดูดอากาศ 2 รายการ 5,470.00 ๕,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพานิชวีดีโอ 5,470.00 บ.ไทยพานิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 542/2564 (7 เม.ย.64)
2 ซ้ือเคร่ืองปรัอากาศ 2 รายการ 92,400.00 ๙๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกิตติพิชญ์ สุประการ 92,400.00 นายกิตติพิชญ์ สุประการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 597/2564 (23 เม.ย.64)
3 ซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 3,500.00 ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 3,500.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 616/2564 (29 เม.ย.64)

ครุภัณฑ์ กำรแพทย์
1 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุรินทรีย์ แบบไฟฟ้า 1 เคร่ือง 395,900.00 ๓๙๕,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธวิสวะกรรม 395,900.00 หจก.จิระเมธวิสวะกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 598/2564 (23 เม.ย.64)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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1 ซ้ือคอมพิวแตอร์ All In One 2 รำยกำร 290,000.00 ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 290,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 599/2564 (23 เม.ย.64)
2 ซ้ือโน๊ตบุ๊ก 2 เคร่ือง 53,800.00 ๕๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 53,800.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 600/2564 (23 เม.ย.64)
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1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,441.00           25,000.00   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 561/64 16/04/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,460.00           74,181.50   เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 562/64 16/04/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 112,564.00         113,420.00  เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 563/64 16/04/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 99,000.00           187,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 564/64 16/04/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 80,485.00           123,782.60  เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 565/64 16/04/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,700.00           18,850.00   เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 566/64 16/04/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,110.00             4,250.45     เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 567/64 16/04/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,625.00             8,274.60     เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 568/64 16/04/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,575.00           14,575.00   เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส พรีเมด ฟาร์มา พลัส เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/64 16/04/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,710.00           39,100.50   เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/64 16/04/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,960.00           64,000.00   เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 571/64 16/04/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,330.00           32,445.00   เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 572/64 16/04/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,490.00             10,046.30   เฉพาะเจาะจง ที แมน ที แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 573/64 16/04/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 94,400.00           105,400.00  เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 574/64 16/04/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,425.00           68,764.00   เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 578/64 19/04/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,357.88           27,473.60   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 579/64 19/04/2564

18 ซ้ือวัสดุทางเภสัชกรรม 35,850.00           38,250.00   เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 580/64 19/04/2564

19 ซ้ือวัสดุทางเภสัชกรรม 76,500.00           80,500.00   เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 581/64 19/04/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00             2,500.00     เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ เป็นผู้เสนอราคาได้ 582/64 19/04/2564

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,480.00             7,480.00     เฉพาะเจาะจง สตาร์แล็บ สตาร์แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 583/64 19/04/2564

แบบ สขร. ๑
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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 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 530/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 531/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 528/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

4 จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ออฟ เซ็ทอาร์ท ร้าน พี.ออฟ เซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 529/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์  เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท มายด์  เมดิคอล แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 532/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

6 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 533/64 วันท่ี 2 เม.ย.64

7 จ้างเหมาบริการ 36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มนัญญาผ้าม่าน ร้าน มนัญญาผ้าม่าน เป็นผู้เสนอราคาได้ 590/64 วันท่ี 23 เม.ย.64

8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 591/64 วันท่ี 23 เม.ย.64

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,578.86 8,578.86 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 607/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 608/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

11 จ้างเหมาบริการ 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยยนต์การเบาะ ร้าน ไทยยนต์การเบาะ เป็นผู้เสนอราคาได้ 609/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

12 จ้างเหมาบริการ 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 610/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

13 จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ออฟ เซ็ทอาร์ท ร้าน พี.ออฟ เซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 611/64 วันท่ี 28 เม.ย.64

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

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

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

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

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

19 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

20 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

21 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

22 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

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

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

๒๗๘,๘๗๘.๐๖

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..เมษำยน 2564........
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