
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........
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