
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 48,285.00           74,430.00   เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 225/64 15/12/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,850.00           27,170.00   เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 226/64 15/12/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,200.00           29,680.00   เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 227/64 15/12/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,930.00           15,080.00   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 228/64 15/12/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,204.65            4,609.00     เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 229/64 15/12/2563

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00            6,013.00     เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา เจริญสุข ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 230/64 15/12/2563

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00            3,210.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 231/64 15/12/2563

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00            2,750.45     เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 232/64 15/12/2563

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,300.00           36,590.70   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 233/64 15/12/2563

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 72,080.00           132,500.00  เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 234/64 15/12/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......ธันวำคม 2563.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.............................. (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)

๑ วัสดุการแพทย์ ๑๔,๑๖๔.๓๙ ๑๔,๑๖๔.๓๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

2 วัสดุการแพทย์ ๓,๒๘๔.๙๐ ๓,๒๘๔.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 180/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๒,๕๒๘.๐๐ ๑๒,๕๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ หจก.คลีนซายส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 129/64 วันท่ี 11 พ.ย. 63

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๙,๒๕๐.๐๐ ๙,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 238/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔๓,๙๐๐.๐๐ ๔๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์แฮ็ลแคร์ หจก.ชรินทร์แฮ็ลแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 127/64 วันท่ี 1 พ.ย. 63

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒,๔๕๐.๐๐ ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 236/64 วันท่ี  15 ธ.ค. 63

๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๖,๙๙๕.๐๐ ๖,๙๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 269/64 วันท่ี 28 ธ.ค.63

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๘,๕๘๐.๐๐ ๘,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 239/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

๙ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๕,๙๖๔.๔๐ ๑๕,๙๖๔.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 237/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๕,๔๗๐.๐๐ ๑๕,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 240/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

๑๑ วัสดุการแพทย์ ๑๘,๓๔๘.๓๖ ๑๘,๓๔๘.๓๖ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 237/64 วันท่ี 20 ธ.ค. 63

๑๕๐,๙๓๕.๐๕

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2563....... (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 217/64 วันท่ี 9 ธค 63

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 203/64 วันท่ี 3 ธค 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     15,600.00       15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค บริษัท ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 200/64 วันท่ี 3 ธค 63

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 202/64 วันท่ี 3 ธค 63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     28,250.00       28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 199/64 วันท่ี 3 ธค 63

๖ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     16,300.00       16,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 201/64 วันท่ี 3 ธค 63

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 216/64 วันท่ี 9 ธค 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (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 ส ำนักงำน
1 วัสดุ ส ำนักงำน 27 รำยกำร 32,574.00 ๓๒,๕๗๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 32,574.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 249/2564(17ธ.ค.63)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,365.00 ๑,๓๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,365.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 178/2564(30พ.ย.63)
๒ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,276.00 ๑,๒๗๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,276.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 194/2564(1ธ.ค.63)
๓ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,076.00 ๑,๐๗๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,076.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 195/2564(2ธ.ค.63)
๔ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,210.00 ๑,๒๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,210.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 196/2564(3ธ.ค.63)
๕ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,175.00 ๑,๑๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,175.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 206/2564(4ธ.ค.63)
๖ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,620.00 ๑,๖๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,620.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 207/2564(5ธ.ค.63)
๗ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,045.00 ๑,๐๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,045.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 208/2564(6ธ.ค.63)
๘ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,315.00 ๑,๓๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,315.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 209/2564(7ธ.ค.63)
๙ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,118.00 ๑,๑๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,118.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 213/2564(8ธ.ค.63)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,339.00 ๑,๓๓๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,339.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 214/2564(9ธ.ค.63)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,262.00 ๑,๒๖๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,262.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 218/2564(10ธ.ค.63)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,108.00 ๑,๑๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,108.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 219/2564(11ธ.ค.63)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 1,352.00 ๑,๓๕๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,352.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 220/2564(12ธ.ค.63)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,488.00 ๑,๔๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,488.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 221/2564(13ธ.ค.63)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,518.00 ๑,๕๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,518.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 222/2564(14ธ.ค.63)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,158.00 ๑,๑๕๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,158.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 223/2564(15ธ.ค.63)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,370.00 ๑,๓๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,370.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 242/2564(16ธ.ค.63)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 1,040.00 ๑,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,040.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 243/2564(17ธ.ค.63)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,735.00 ๑,๗๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,735.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 250/2564(18ธ.ค.63)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,530.00 ๑,๕๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,530.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 251/2564(19ธ.ค.63)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,927.00 ๑,๙๒๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,927.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 252/2564(20ธ.ค.63)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,160.00 ๑,๑๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,160.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 253/2564(21ธ.ค.63)
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๒๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,542.00 ๑,๕๔๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,542.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 254/2564(22ธ.ค.63)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,277.00 ๑,๒๗๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,277.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 255/2564(23ธ.ค.63)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,345.00 ๑,๓๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,345.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 256/2564(24ธ.ค.63)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,555.00 ๑,๕๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,555.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 257/2564(25ธ.ค.63)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 898.00 ๘๙๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 898.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 259/2564(26ธ.ค.63)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,348.00 ๑,๓๔๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,348.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 260/2564(27ธ.ค.63)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,179.00 ๑,๑๗๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,179.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 261/2564(28ธ.ค.63)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  10 รำยกำร 1,040.00 ๑,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,040.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 271/2564(29ธ.ค.63)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,628.00 ๑,๖๒๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,628.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 274/2564(30ธ.ค.63)
๓๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,135.00 ๑,๑๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,135.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 275/2564(31ธ.ค.63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 วัสดุวิทย์ ฯ 19 รำยกำร 279,561.50 ๒๗๙,๕๖๑.๕๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 279,561.50 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 210/2564(7ธ.ค.63)
2 วัสดุมิใช่ยำ(red dot) 7 แพ็ค 2,450.00 ๒,๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.วำกัส เมดิเซีย 2,450.00 หจก.วำกัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอรำคำได้ 236/2564(15ธ.ค.63)
3 วัสดุมิใช่ยำ  จ ำนวน 4 รำยกำร 15,964.40 ๑๕,๙๖๔.๔๐ เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ำกัด 15,964.40 บ.ดีเคเอสเอช จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 237/2564(15ธ.ค.63)
4 ซ้ือพลำสเตอร์ 3 รำยกำร 7,250.00 ๗,๒๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.แจ๊กเจียอุตสำหกรรม จ ำกัด 7,250.00 บ.แจ๊กเจียอุตสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 238/2564(15ธ.ค.63)
5 ซ้ือ set IV และ Urine bag 2 รำยกำร 8,580.00 ๘,๕๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.วี.พี.จ ำกัด 8,580.00 บ.เอฟ.วี.พี.จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 239/2564(15ธ.ค.63)
6 ซ้ือถุงมือและส ำลีก้อน 3 รำยกำร 15,470.00 ๑๕,๔๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ ำกัด 15,470.00 บ.ไทยก๊อส จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 240/2564(15ธ.ค.63)
7 ซ้ือ Injection Pluge 5 ikpdki 19,860.00 ๑๙,๘๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พี เอ็น โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด 19,860.00 บ.พี เอ็น โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 241/2564(15ธ.ค.63)
8 ซ้ือ K-Y Jell 60 หลอด 1,680.00 ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทีโอ เคมีคอล(1979) จ ำกัด 1,680.00 บ.ทีโอ เคมีคอล(1979) จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 265/2564(28ธ.ค.63)
9 ซ้ือ Boot Set 100 ชุด 1,819.00 ๑,๘๑๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ดี เค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,819.00 บ.ดี เค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 266/2564(28ธ.ค.63)

10 ซ้ือ Jell Untrasound 5 แกลลอน 3,800.00 ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 3,800.00 บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 267/2564(28ธ.ค.63)
11 ซ้ือก๊ำซออกซิเจนเหลว 685.92 ลบ.ม. 18,348.36 ๑๘,๓๔๘.๓๖ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด 18,348.36 บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัดเป็นผู้เสนอรำคำได้ 268/2564(28ธ.ค.63)
12 ซ้ือ Armsling Gntube Gauze 8 รำยกำร 6,995.00 ๖,๙๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 6,995.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอรำคำได้ 269/2564(28ธ.ค.63)

ค่ำสำธำรณูปโภค
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1 อินเตอร์เน็ต (Leased Line) 12,767.24 ๑๒,๗๖๗.๒๔ เฉพำะเจำะจง บ.ทีโอที จ ำกัด 12,767.24 บ.ทีโอที จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 211/2564(7ธ.ค.63)
2 อินเตอร์เน็ต (FTTx) 1,190.91 ๑,๑๙๐.๙๑ เฉพำะเจำะจง บ.ทีโอที จ ำกัด 1,190.91 บ.ทีโอที จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 212/2564(7ธ.ค.63)
3 เช่ำโทรสัพท์ตู้สำขำ IP Phone 356,310.00 ๓๕๖,๓๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 356,310.00 บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 248/2564(17ธ.ค.63)

วัสดุ คอมพิวเตอร์
1 ซ้ือสำยแลนด์และหัว RJ 45 2 รำยกำร 10,600.00 ๑๐,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ันจ ำกัด 10,600.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ันจ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 247/2564(17ธ.ค.63)
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รำยกำร 39,700.00 ๓๙,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ันจ ำกัด 39,700.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ันจ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 270/2564(28ธ.ค.63)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
1 วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง) 27 รำยกำร 12,988.00 ๑๒,๙๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช 12,988.00 ร้ำนศรีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 247/2564(17ธ.ค.63)

วัสดุก่อสร้ำงและประปำ
1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 6 รำยกำร 5,055.00 ๕,๐๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ำกัด 5,055.00 บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 204/2564(3ธ.ค.63)

ครุภัณฑ์ ก่อสร้ำงและประปำ
1 ซ้ือป้ัมบำดำลและรอกไฟฟ้ำ 50,200.00 ๕๐,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ำกัด 50,200.00 บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 205/2564(3ธ.ค.63)
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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 198/64 วันท่ี 1 ธ.ค.63

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 197/64 วันท่ี 1 ธ.ค.63

3 จ้างเหมาบริการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 197/64 วันท่ี 15 ธ.ค.63

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 245/64 วันท่ี 17 ธ.ค.63

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,018.00 3,018.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 246/64 วันท่ี 17 ธ.ค.63

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 273/2564 วันท่ื 30 ธ.ค.63

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

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

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

10 จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ ๘,๑๕๐.๐๐ ๘,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสร  อุปวรรณ์ นางสาวธนิสร  อุปวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 37/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

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

12 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

13 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

14 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

15 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

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

๑๘๐,๗๙๒.๒๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ..ธันวำคม 2563........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 Intraoral film - Adult               7,920.00 1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 170/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

2 น  ายาท าความสะอาดยูนิต CAVIWIPES 7,490.00           214.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 171/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

3 น  ายาล้าง Suction TURBO VAC            7,704.00 963.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 171/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

4 Face shield big (refill)            1,300.00 150.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

5 Face shield small (refill)            1,600.00 90.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

6 หัวขัด Acrylic 0674HP เขียว               400.00 80.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

7 หัวขัด Acrylic 0664HP เทา               400.00 80.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

8 หัวขัด Acrylic 0666HP เทา               400.00 80.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

9 หัวขัด Acrylic 0654HP เหลือง               320.00 80.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

10 หัวขัด Acrylic 0676HP เขียว               400.00 80.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

11 T-band                540.00 180.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

12 Carbide bur (ฟันปลอม) 5520.060HP (คาดแดง)            2,600.00 680.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

13 Pink wax (Anutex Eco wax 500g.)               280.00 280.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

14 Pressure indicator paste (PIP) (100 g.)               700.00 400.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

15 Articulating paper (เต็มปาก)               700.00 380.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

16 Face shield kit (สีม่วง)            1,000.00 500.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

17 Face shield kit (สีชมพู)               500.00 500.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

18 Face shield kit (สีฟ้า)               500.00 500.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

19 Pumice               240.00 120.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

20 Calcium hydroxide powder               120.00 120.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

21 Rubber cup มีก้าน สีเทา 4 แฉก (12ชิ น)               360.00 180.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

22 Rubber brush ปลายตัด มีก้าน               840.00 280.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

23 Tripple syringe tip            3,000.00 200.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....2563......... (1)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....2563......... (1)

24 Plastic torch ส าหรับจุดไฟแบบพลาสติก               240.00 200.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

25 Round carbide SH No.012               800.00 90.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

26 Round carbide SH No.014               800.00 90.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

27 Round carbide SH No.016               800.00 90.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

28 Round carbide SH No.018               800.00 90.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

29 Arch wire ลวด เบอร์ 20                70.00 150.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

30 Carbide bur (ฟันปลอม) 5420.060HP (คาดแดง)            2,600.00 680.00          เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/64 วันท่ี 26 พ.ย. 63

31 นายค าพา ล่าทอง/Special Tray Upper+Lower               300.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

32 นายสอน เงาะหวาน/Bite Block Upper+Lower               300.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

33 น.ส.นิภาพร สิทธิศักด์ิ/จบงาน TP Upper               300.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

34 นายฟุ้ง ชายหาญ/Repair TP Lower               300.00 300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

35 นายอั น แหยมคง/จบงาน FD Upper+Lower            2,400.00 1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

36 นางส่อง เพ็ชรบุญมี/จบงาน FD Upper+Lower            2,400.00 1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/64 วันท่ี 30 พ.ย. 63

37 นางสีมา กะสัน/Special Tray Upper               150.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 215/64 วันท่ี 9 ธ.ค. 63

38 นางทองเวียน อินมา/Special Tray Upper+Lower               300.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 215/64 วันท่ี 9 ธ.ค. 63

39 นายวงค์ เยบ้านไร่/Special Tray Upper+Lower               300.00 150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 215/64 วันท่ี 9 ธ.ค. 63
52,174.00        


