
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 ๒๑,๐๙๗.๗๓ ๒๑,๐๙๗.๗๓ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 643/64 ลงวันท่ี 12 พ.ค.64

2 วัสดุการแพทย์ ๔,๕๙๐.๓๐ ๔,๕๙๐.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 618/64 ลงวันท่ี 30 เม.ย.64

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๙,๘๕๐.๐๐ ๙,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 595/64 ลงวันท่ี 23 เม.ย.64

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๙,๑๘๐.๐๐ ๙,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 593/64 ลงวันท่ี 23 เม.ย.64

๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๘,๙๐๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ หจก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 592/64 ลงวันท่ี 23 เม.ย.64

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๘,๒๕๐.๐๐ ๒๘,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 594/64 ลงวันท่ี 23 เม.ย.64

๙๑,๘๖๘.๐๓

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม..  2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..พฤษภาคม...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 Cylindrical diamond bur No.008 600.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

2 Cylindrical diamond bur No.009 400.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

3 Cylindrical diamond bur No.010 600.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

4 Cylindrical diamond bur No.012 600.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

5 Cylindrical diamond bur No.014 200.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

6 Cylindrical diamond SH No.010 400.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

7 Cylindrical diamond SH No.012 200.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

8 Round diamond bur No.012 600.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

9 Round diamond bur No.014 600.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

10 Round diamond bur SH No.012 200.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

11 Round diamond bur SH No.014 200.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

12 Superfine diamond ขัด composite rugby C368/023 400.00             45.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/64 วันท่ี 5 เม.ย. 64

13 นายนัด กลีบใบ/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 638/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

14 นายผัน วงษ์ยอด/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 638/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

15 นายประจวบ แร่กุล/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 638/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

16 นางไพลิน กองโต/Temporary Crown Resin ซ่ี 46 200.00             200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 638/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

17 นางเลียม โพธิวัติ/จบงาน TP Upper 300.00             300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 638/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

6,400.00            

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

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.......เดือน.........พฤษภำคม.............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 631/64 วันท่ี 7 พ.ค.64

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 625/64 วันท่ี 6 พ.ค.64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       9,250.00         9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 628/64 วันท่ี 6 พ.ค.64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     20,800.00       20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค บริษัท ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 629/64 วันท่ี 6 พ.ค.64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     16,950.00       16,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 677/64 วันท่ี 24 พ.ค.64

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 683/64 วันท่ี 28 พ.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม 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)

วัสดุส ำนักงำน
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10 รำยกำร 6,000.00 ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 6,000.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 642/2564 (12 พ.ค.64)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือกรวยน้ ำด่ืม,ถุงขยะ 7 รำยกำร 14,963.00 ๑๔,๙๖๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอ เอ 14,963.00 หจก.โฟร์สตำร์ โอ เอ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 637/2564 (11 พ.ค.64)
2 ซ้ือผงซักฟอก 3 รำยกำร 29,180.00 ๒๙,๑๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด 29,180.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 668/2564 (17 พ.ค.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,130.00 ๑,๑๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 620/2564 (1 พ.ค.64)
๒ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,495.00 ๑,๔๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,495.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 621/2564 (2 พ.ค.64)
๓ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,018.00 ๑,๐๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,018.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 622/2564 (3 พ.ค.64)
๔ ซ้ืออำหำรสด  23 รำยกำร 2,075.00 ๒,๐๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,075.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 625/2564 (4 พ.ค.64)
๕ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,165.00 ๑,๑๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,165.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 626/2564 (5 พ.ค.64)
๖ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,892.00 ๑,๘๙๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,892.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 630/2564 (6 พ.ค.64)
๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,559.00 ๑,๕๕๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,559.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 632/2564 (7 พ.ค.64)
๘ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,580.00 ๑,๕๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,580.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 633/2564 (8 พ.ค.64)
๙ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,800.00 ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,800.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 634/2564 (9 พ.ค.64)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,767.00 ๑,๗๖๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,767.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 635/2564 (10 พ.ค.64)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,263.00 ๑,๒๖๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,263.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 636/2564 (11 พ.ค.64)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  23 รำยกำร 2,015.00 ๒,๐๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,015.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 640/2564 (12 พ.ค.64)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,370.00 ๑,๓๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,370.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 653/2564 (13 พ.ค.64)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,193.00 ๑,๑๙๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,193.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 654/2564 (14 พ.ค.64)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,900.00 ๑,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,900.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 660/2564 (15 พ.ค.64)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,293.00 ๑,๒๙๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,293.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 661/2564 (16 พ.ค.64)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,722.00 ๑,๗๒๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,722.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 663/2564 (17 พ.ค.64)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,193.00 ๑,๑๙๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,193.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 666/2564 (18 พ.ค.64)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,397.00 ๑,๓๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,397.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 667/2564 (19 พ.ค.64)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,735.00 ๑,๗๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,735.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 671/2564 (20 พ.ค.64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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

๒๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,270.00 ๑,๒๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,270.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 672/2564 (21 พ.ค.64)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,255.00 ๑,๒๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,255.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 673/2564 (22 พ.ค.64)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,300.00 ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,300.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 675/2564 (23 พ.ค.64)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,280.00 ๑,๒๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,280.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 676/2564 (24 พ.ค.64)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,569.00 ๑,๕๖๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,569.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 678/2564 (25 พ.ค.64)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 965.00 ๙๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 965.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 679/2564 (26 พ.ค.64)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 990.00 ๙๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 990.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 680/2564 (27 พ.ค.64)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,565.00 ๑,๕๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,565.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 684/2564 (28 พ.ค.64)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 951.00 ๙๕๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 951.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 691/2564 (29 พ.ค.64)
๓๐ ซืออำหำรสด 14 รำยกำร 1,330.00 ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 692/2564 (30 พ.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุวิทย์ งวดท่ี 6 9 รำยกำร 144,240.00 ๑๔๔,๒๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธ ซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 144,240.00 บ.เอิร์ธ ซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 664/2564 (17 พ.ค.64)
2 ซ้ือออกซิเจนเหลว 788.70 ลบ.ม. 21,097.75 ๒๑,๐๙๗.๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด 21,097.75 บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 643/2564 (12 พ.ค.64)
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร 11,000.00 ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด 11,000.00 บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 685/2564 (28 พ.ค.64)
4 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 9 รำยกำร 12,245.00 ๑๒,๒๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 12,245.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอรำคำได้ 686/2564 (28 พ.ค.64)
5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5 รำยกำร 17,720.00 ๑๗,๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ำกัด 17,720.00 บ.เอฟ.ซี.พี.จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 687/2564 (28 พ.ค.64)
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 1 รำยกำร 3,600.00 ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ ำกัด 3,600.00 บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 688/2564 (28 พ.ค.64)

ครุภัณฑ์ กำรแพทย์ 620/2564 (1 พ.ค.64)
1 ซ้ือตู้แช่เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 หลัง 97,000.00 ๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พี ซี เมดิคอล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 97,000.00 บ.พี ซี เมดิคอล มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 665/2564 (17 พ.ค.64)
2 ซ้ือตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 หลัง 11,290.00 ๑๑,๒๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไทยพำนิชวีดีโอ 11,290.00 บ.ไทยพำนิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 689/2564 (28 พ.ค.64)
3 ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดัน แบบปรอท 1 เคร่ือง 2,500.00 ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด 2,500.00 บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 690/2564 (28 พ.ค.64)



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 30,750.00           31,230.00   เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 644/64 12/05/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,100.00            4,407.50     เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน ยูโทเป้ียน เป็นผู้เสนอราคาได้ 645/64 12/05/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,800.00           15,120.00   เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 646/64 12/05/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 71,075.00           177,003.50  เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 647/64 12/05/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00            5,000.00     เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 648/64 12/05/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,666.00           70,944.75   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 649/64 12/05/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 138,498.80         216,513.32  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 650/64 12/05/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,152.00            2,568.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 651/64 12/05/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,349.60           112,560.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 652/64 12/05/2564

แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......พฤษภำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี…31..พฤษภำคม..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 623/64 วันท่ี 3 พ.ค.64

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 624/64 วันท่ี 3 พ.ค.64

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด็ลตัล เซอร์วิส หจก.เด็ลตัล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 656/64 วันท่ี ๑๔ พ.ค.64

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 657/64 วันท่ี ๑๔ พ.ค.64

5 จ้างเหมาบริการ 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เจ เมดิคอล ร้าน พี เจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 658/64 วันท่ี ๑๔ พ.ค.64

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 659/64 วันท่ี ๑๔ พ.ค.64

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 662/64 วันท่ี ๑7 พ.ค.64

8 จ้างเหมาบริการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เจ เมดิคอล ร้าน พี เจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 677/64 วันท่ี 24 พ.ค.64

9 จ้างเหมาบริการ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 682/64 วันท่ี 27 พ.ค.64

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

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

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

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

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

15 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

16 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

17 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

18 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

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

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

๒๘๔,๑๐๙.๒๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..เมษำยน 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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


