
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 Silicone monophase แบบผสมมือ 5,500.00           1,375.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 283/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
2 Interim IRM   1,500.00           1,712.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
3 Light cure shield  (ไม้กันแสง) 150.00              150.00              เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
4 Sectional matrix refill unimatrix TDV เบอร์ M 1,800.00           1,050.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
5 Topical anesthesia gel กล่ินสตอเบอร์ร่ี 1,280.00           350.00              เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
6 Stone    960.00              960.00              เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
7 Velmix 1,200.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
8 Regular set-life Dycal Kerr 850.00              850.00              เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 284/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
9 P-10 A-Dent 19,200.00         640.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 286/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
10 นายไพ สาดิษ/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
11 นางประกิม จินนะ/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
12 นางทองเวียน อินมา/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
13 นางสีมา กะสัน/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
14 นายค าพา ล่าทอง/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
15 นายวงค์ เยบ้านไร่/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
16 นายละมัย มีม่ิง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 258/64 วันท่ี 25 ธ.ค. 63
17 นางหยอง แท่นค า/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
18 นายถนัด ชานุวัฒน์/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
19 น.ส.นิสาพร ด้วงสุข/PFM ซ่ี 36 900.00              900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
20 นายไพ สาดิษ/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64
21 นายสอน เงาะหวาน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/64 วันท่ี 6 ม.ค. 64

40,840.00         

970.00              

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

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี........31......เดือน........มกรำคม.............พ.ศ…2564........ (๑)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง



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 ซ้ือชุดตรวจวัดอุณหภูมิฯ 21 ชุด 14,650.00 ๑๔,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นส.นิภาพร ชิดชม 14,650.00 นส.นิภาพร ชิดชม เป็นผู้เสนอราคาได้ 288/2564(6 ม.ค.64)
2 ซ้ือกระดาษความร้อน เทอร์มอล 50ม้วน 2,600.00 ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 2,600.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 301/2564(13 ม.ค.64)
3 ซ้ือกระดาษ เทอร์มอล 50ม้วน 15,000.00 ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ อีซ่ีปร้ิน 15,000.00 ร้านทวีทรัพย์ อีซ่ีปร้ิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 359/2564(29 ม.ค.64)
4 ซ้ือพาเลท พลาสติก 8 อัน 18,000.00 ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 18,000.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 360/2564(29 ม.ค.64)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือถังพลาสติกใส่ขยะ 4 รายการ 62,750.00 ๖๒,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 62,750.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 289/2564(6 ม.ค.64)
2 ซ้ือถงขยะพลาสติกแบบเหยียบ 8 รายการ 30,291.00 ๓๐,๒๙๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 30,291.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/2564(14 ม.ค.64)
3 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 15 ถัง 6,450.00 ๖,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอน๋ิง แร่กูล 6,450.00 นายอน๋ิง แร่กูล เป็นผู้เสนอราคาได้ 337/2564(14 ม.ค.64)
4 ซ้ือน้้ายาซักผ้าขาว ปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก 3 รายการ 14,090.00 ๑๔,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนน่ิงซัพพลาย จ้ากัด 14,090.00 บ.ลักค์คลีนน่ิงซัพพลาย จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 361/2564(29 ม.ค.64)
5 ซ้ือกรวยน้้าด่ืมและถุงขยะ 7 รายการ 18,510.00 ๑๘,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ 18,510.00 หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 362/2564(29 ม.ค.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,085.00 ๑,๐๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,085.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 276/2564(1 ม.ค.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  24 รายการ 2,033.00 ๒,๐๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,033.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 278/2564(2 ม.ค.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,430.00 ๑,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,430.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 279/2564(3 ม.ค.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,130.00 ๑,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 280/2564(4 ม.ค.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,405.00 ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 281/2564(5 ม.ค.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,330.00 ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,330.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 291/2564(6 ม.ค.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,136.00 ๑,๑๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,136.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 294/2564(7 ม.ค.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 1,265.00 ๑,๒๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,265.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 295/2564(8 ม.ค.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,113.00 ๑,๑๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,113.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 296/2564(9 ม.ค.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,448.00 ๑,๔๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,448.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 297/2564(10 ม.ค.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,135.00 ๑,๑๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,135.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 298/2564(11 ม.ค.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,404.00 ๑,๔๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,404.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 299/2564(12 ม.ค.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,445.00 ๑,๔๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,445.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 300/2564(13 ม.ค.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 845.00 ๘๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 845.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 312/2564(14 ม.ค.64)

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

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

๑๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,261.00 ๑,๒๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,261.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 338/2564(15 ม.ค.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,393.00 ๑,๓๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,393.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 339/2564(16 ม.ค.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,303.00 ๑,๓๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,303.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 340/2564(17 ม.ค.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,185.00 ๑,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,185.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/2564(18 ม.ค.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,140.00 ๑,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,140.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 346/2564(19 ม.ค.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 1,078.00 ๑,๐๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,078.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 347/2564(20 ม.ค.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,210.00 ๑,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,210.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 348/2564(21 ม.ค.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,147.00 ๑,๑๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,147.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 349/2564(22 ม.ค.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,183.00 ๑,๑๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,183.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 350/2564(23 ม.ค.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 710.00 ๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 710.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 351/2564(24 ม.ค.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 545.00 ๕๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 545.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 352/2564(25 ม.ค.64)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 693.00 ๖๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 693.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 353/2564(26 ม.ค.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,000.00 ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,000.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 354/2564(27 ม.ค.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,278.00 ๑,๒๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,278.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 355/2564(28 ม.ค.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 803.00 ๘๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 803.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 357/2564(29 ม.ค.64)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 1,005.00 ๑,๐๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,005.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 363/2564(30 ม.ค.64)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,299.00 ๑,๒๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,299.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 364/2564(31 ม.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือออกซิเจนเหลว 734.31 ลบ.ม. 19,642.79 ๑๙,๖๔๒.๗๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัด 19,642.79บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัดเป็นผู้เสนอราคาได้ 342/2564(18 ม.ค.64)
2 ซ้ือ Floley Catheter 12 รายการ 13,085.00 ๑๓,๐๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 13,085.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 343/2564(18 ม.ค.64)
3 ซ้ือ Gauze 7 รายการ 28,680.00 ๒๘,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด 28,680.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 344/2564(18 ม.ค.64)
4 ซ้ือวัสดุ วิทย์ฯ งวด2 8 รายการ 177,334.00 ๑๗๗,๓๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ้ากัด 177,334.00 บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 358/2564(29 ม.ค.64)

วัสดุบริโภค
1 ซ้ือน้้าด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 287/2564(6 ม.ค.64)



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          490.00            490.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.
พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.
พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
315/64 วันท่ี 14 มค 64

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.
พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
309/64 วันท่ี 13 มค 64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด บริษัท ไอเมด เป็นผู้เสนอราคาได้
305/64 วันท่ี 13 มค 64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก เป็นผู้เสนอราคาได้
306/64 วันท่ี 13 มค 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคาได้
307/64 วันท่ี 13 มค 64

๖ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้
308/64 วันท่ี 13 มค 64

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้
290/64 วันท่ี 6 มค 64

๘ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     22,470.00       22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิลเอส บริษัท ดับเบ้ิลเอส เป็นผู้เสนอราคาได้
303/64 วันท่ี 13 มค 64

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     84,723.44       84,723.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคาได้
302/64 วันท่ี 13 มค 64

๑๐ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคาได้
311/64 วันท่ี 13 มค 64

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       6,280.00         6,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้
310/64 วันท่ี 13 มค 64

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนว่ี ไซเอนซ์ บริษัท เนว่ี ไซเอนซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้
304/64 วันท่ี 13 มค 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 29 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 (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 ๑๙,๖๔๒.๗๙ ๑๙,๖๔๒.๗๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 342/64 วันท่ี 18 ม.ค. 64

2 วัสดุการแพทย์ ๕,๖๖๐.๓๐ ๕,๖๖๐.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 272/64 วันท่ี 30 ธ.ค. 63

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 268/64 วันท่ี 28 ธ.ค. 63

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑,๘๑๙.๐๐ ๑,๘๑๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 266/64 วันท่ี 28 ธ.ค. 63

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ เคมีคอลส์ บ.ที.โอ เคมีคอลส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 265/64 วันท่ี 28 ธ.ค. 63

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๙,๘๖๐.๐๐ ๑๙,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น โปรดักส์นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น โปรดักส์นครสวรรค์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 241/64 วันท่ี 15 ธ.ค. 63

๕๒,๔๖๒.๐๙

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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



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 6,000.00            6,033.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/64 14/01/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,220.00           28,108.05   เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 318/64 14/01/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00           125,000.00  เฉพาะเจาะจง ที.โอ. 1 รายการ ที.โอ. 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 319/64 14/01/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,610.00           33,764.46   เฉพาะเจาะจง ที.โอ. 7 รายการ ที.โอ. 7 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 320/64 14/01/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,700.00            8,400.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 321/64 14/01/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,600.00            4,922.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา (งบส่งเสริม) ฟาร์มาดิกา (งบส่งเสริม) เป็นผู้เสนอราคาได้ 322/64 14/01/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,900.00           18,900.00   เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค (งบส่งเสริม) ไบโอจีนีเทค (งบส่งเสริม) เป็นผู้เสนอราคาได้ 323/64 14/01/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,950.00           26,340.00   เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 324/64 14/01/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           13,200.00   เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 325/64 14/01/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,000.00           25,680.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 326/64 14/01/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,448.00           43,056.25   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/64 14/01/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,455.00            9,267.70     เฉพาะเจาะจง รพ.พิชัย รพ.พิชัย เป็นผู้เสนอราคาได้ 328/64 14/01/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,575.00            3,575.00     เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 329/64 14/01/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 85,000.00           225,000.00  เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 330/64 14/01/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00            5,189.50     เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ ฟาร์ม่าไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/64 14/01/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,300.00           29,650.00   เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา นิวฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 332/64 14/01/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,222.40           25,257.00   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 333/64 14/01/2564

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,900.00           20,080.00   เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 334/64 14/01/2564

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,559.10           67,941.22   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14 รายการ องค์การเภสัชกรรม 14 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 335/64 14/01/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,305.90           98,490.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 336/64 14/01/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......มกรำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.............................. (๑)


