
แบบ สขร. ๑

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 3525TKA RELYX LUTING2 RESIN CEMENT, 1 CLICKER 3,424.00              5,820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาได้ 639/64 วันท่ี 12 พ.ค. 64

2 นายนัด กลีบใบ/Bite Block Upper+Lower 300.00                 150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 681/64 วันท่ี 27 พ.ค. 64

3 นายธนากรณ์ ยาอุด/จบงาน TP Upper+Lower 880.00                 880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 681/64 วันท่ี 27 พ.ค. 64

4 นางนภาพร คลังคง/จบงาน TP Upper+Lower 985.00                 895.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 681/64 วันท่ี 27 พ.ค. 64

5 นายอ านวย สวนสอน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00              1,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 681/64 วันท่ี 27 พ.ค. 64

6 นางด่วน ฟ่ันบ้านไร่/Special Tray Upper+Lower 300.00                 150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 711/64 วันท่ี 9 มิ.ย. 64

7 นางสมทบ ปะระมะ/Temporary Crown Resin ซ่ี 21 200.00                 200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 711/64 วันท่ี 9 มิ.ย. 64

8 นายประจวบ แร่กุล/จบงาน TP Upper+Lower 1,445.00              1,445.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 711/64 วันท่ี 9 มิ.ย. 64

9,934.00              

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....................................

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน.......มิถุนายน.............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          530.00          530.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 
 จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 
 จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 692/64 วันท่ี 7 มิ.ย.64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     60,000.00     60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 691/64 วันท่ี 7 มิ.ย.64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ (โครงการ) บริษัท แล็บมาสเตอร์ (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 690/64 วันท่ี 7 มิ.ย.64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (โครงการ) บริษัท อินโนเมด (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 689/64 วันท่ี 7 มิ.ย.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (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 17,500.00           19,560.00   เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 693/64 07/06/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,954.00           39,692.00   เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 694/64 07/06/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00             11,000.00   เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 695/64 07/06/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,160.00             4,170.00     เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 696/64 07/06/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,189.50           60,123.50   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 697/64 07/06/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,950.00           18,500.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 698/64 07/06/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,500.00             11,065.00   เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 699/64 07/06/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,750.00           130,000.00  เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 700/64 07/06/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 68,480.00           133,750.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 701/64 07/06/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,300.00           71,500.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 702/64 07/06/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,870.00             4,590.00     เฉพาะเจาะจง ซีเมด ซีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 703/64 07/06/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,250.00             9,600.00     เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 704/64 07/06/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,568.70           14,596.20   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 705/64 07/06/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 99,300.00           177,650.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 733/64 21/06/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 135,000.00         255,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 734/64 21/06/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00           14,000.00   เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 735/64 21/06/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00             4,800.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 736/64 21/06/2564

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00             4,170.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็ม เอ็น ที เอ็ม เอ็น เป็นผู้เสนอราคาได้ 737/64 21/06/2564

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,000.00           75,000.00   เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 738/64 21/06/2564

แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......มิถุนำยน 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี..….1...กรกฎำคม...2564….... (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)

แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......มิถุนำยน 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี..….1...กรกฎำคม...2564….... (๑)

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,200.00             9,844.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 739/64 21/06/2564

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,140.00             12,925.60   เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 740/64 21/06/2564

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,000.00           250,000.00  เฉพาะเจาะจง ที โอ ที โอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 741/64 21/06/2564

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00             10,800.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 742/64 21/06/2564

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,605.00             1,819.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 761/64 25/06/2564

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,544.80           50,207.20   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 762/64 25/06/2564

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 43,520.00           80,000.00   เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 763/64 25/06/2564

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00             5,000.00     เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 764/64 25/06/2564

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00             7,222.50     เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน ยูโทเป้ียน เป็นผู้เสนอราคาได้ 765/64 25/06/2564



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 ๑๙,๓๖๙.๑๔ ๑๙,๓๖๙.๑๔ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 724/64 ลงวันท่ี 14 มิ.ย.64

2 วัสดุการแพทย์ ๒,๑๗๒.๑๐ ๒,๑๗๒.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 694/64 ลงวันท่ี 31 พ.ค.64

๓ วัสดุการแพทย์ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 685/64 ลงวันท่ี  28 พ.ค.64

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๒,๒๔๕.๐๐ ๑๒,๒๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 686/64 ลงวันท่ี  28 พ.ค.64

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๗,๗๒๐.๐๐ ๑๗,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/64 ลงวันท่ี 28 พ.ค.64

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาย เมดิคอล แคร์ จ ากัด บ.มาย เมดิคอล แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 688/64 ลงวันท่ี 28 พ.ค.64

๖๖,๑๐๖.๒๔

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....มิถุนายน..พ.ศ.. 2564..

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน..มิถุนายน...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 ซ้ือแก๊สหุงต้ม   15  ถัง 6,450.00 ๖,๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยอน๋ิง  แร่กุล 6,450.00 นำยอน๋ิง  แร่กุล เป็นผู้เสนอรำคำได้ 753/2564 (23 มิ.ย.64)
2 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6 รำยกำร 6,466.00 ๖,๔๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช 6,466.00 ร้ำนศรีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 769/2564 (28 มิ.ย.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,895.00 ๑,๘๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,895.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 682/2564 (1 มิ.ย.64)
๒ ซ้ืออำหำรสด  22 รำยกำร 1,775.00 ๑,๗๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,775.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 683/2564 (2 มิ.ย.64)
๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,411.00 ๑,๔๑๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,411.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 684/2564 (3 มิ.ย.64)
๔ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,632.00 ๑,๖๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,632.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 685/2564 (4 มิ.ย.64)
๕ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,072.00 ๑,๐๗๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,072.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 686/2564 (5 มิ.ย.64)
๖ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,420.00 ๑,๔๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,420.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 687/2564 (6 มิ.ย.64)
๗ ซ้ืออำหำรสด  23 รำยกำร 1,620.00 ๑,๖๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,620.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 688/2564 (7 มิ.ย.64)
๘ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,218.00 ๑,๒๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,218.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 709/2564 (8 มิ.ย.64)
๙ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,273.00 ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 710/2564 (9 มิ.ย.64)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,715.00 ๑,๗๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,715.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 712/2564 (10 มิ.ย.64)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,108.00 ๑,๑๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,108.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 713/2564 (11 มิ.ย.64)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  27 รำยกำร 1,583.00 ๑,๕๘๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,583.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 715/2564 (12 มิ.ย.64)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,388.00 ๑,๓๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,388.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 716/2564 (13 มิ.ย.64)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,141.00 ๑,๑๔๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,141.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 717/2564 (14 มิ.ย.64)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 927.00 ๙๒๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 927.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 725/2564 (15 มิ.ย.64)

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

วันท่ี…..3๐......เดือน..มิถุนำยน....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…..3๐......เดือน..มิถุนำยน....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๑๖ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,515.00 ๑,๕๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,515.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 726/2564 (16 มิ.ย.64)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 1,298.00 ๑,๒๙๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,298.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 727/2564 (17 มิ.ย.64)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,273.00 ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 728/2564 (18 มิ.ย.64)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,615.00 ๑,๖๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,615.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 729/2564 (19 มิ.ย.64)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  23 รำยกำร 1,795.00 ๑,๗๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,795.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 730/2564 (20 มิ.ย.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ืออำหำรแห้ง 11 รำยกำร 43,474.00 ๔๓,๔๗๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีทองพำนิช 43,474.00 ร้ำนศรีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 770/2564 (28 มิ.ย.64)

วัสดุ ไฟฟ้ำ
๑ ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ  10 รำยกำร 8,815.00 ๘,๘๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนช.วัฒนำไฟฟ้ำ 8,815.00 ร้ำนช.วัฒนำไฟฟ้ำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 752/2564 (232 มิ.ย.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุวิทย์ งวดท่ี 7   10 รำยกำร 182,216.25 ๑๘๒,๒๑๖.๒๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธ ซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 182,216.25 บ.เอิร์ธ ซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 732/2564 (21 มิ.ย.64)
2 ซ้ือออกซิเจนเหลว 724.08 ลบ.ม. 19,369.14 ๑๙,๓๖๙.๑๔ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด 19,369.14 บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 724/2564 (14 มิ.ย.64)
3 ซ้ือกล่องโฟม 20 กก.  16 ใบ 3,104.00 ๓,๑๐๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เจ.เมดิคอล 3,104.00 ร้ำน พี.เจ.เมดิคอล เป็นผู้เสนอรำคำได้ 714/2564 (11 มิ.ย.64)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน,โต๊ะพับ  2 รำยกำร 5,550.00 ๕,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 5,550.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 708/2564 (7 มิ.ย.64)
2 ซ้ือพัดลมโคจร 16น้ิว   4  ตัว 7,800.00 ๗,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไทยพำนิชวีดีโอ 7,800.00 บ.ไทยพำนิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 751/2564 (23 มิ.ย.64)


