
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Green Stick Impression compound-15 Count 1,699.16           850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 416/64 วันท่ี 25 ก.พ. 64

2 Dentine adhesive Optibond S Bottle 6 ML 5,617.50           802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 416/64 วันท่ี 25 ก.พ. 64

3 Bonding system 1,498.00           1498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

4 Composite A2 793.94             793.94             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

5 Composite A3 2,381.82           793.94             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

6 Composite A3.5 3,969.70           793.94             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

7 Composite A4 793.94             793.94             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

8 Flowable composite  5,243.00           1,048.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

9 Mouth gag เด็ก konig 2,700.00           1200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

10 Medesy Rubber dam forcep 1,450.00           1800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

11 Jacquette H5-U15, Hidy Curette anterior sickel 4,000.00           650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

12 Arkansas Bur white stone round เร็ว 456.00             45.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

13 Arkansas Bur white stone flame เร็ว 912.00             45.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

14 Fissure carbide bur ฟันคุด No.016 800.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

15 High power Suction Tip เบอร์ 14 2,250.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

16 Kemdent Prophy Paste Strawberry 450.00             850.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

17 Diapex Plus (Iodoform-Calcium hydroxide paste) 1,400.00           2890.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

18 Endo stopper 760.00             380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

19 กรรไกรตัดไหม (โค้ง) ส้ัน 500.00             550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/64 วันท่ี 5 มี.ค. 64

20 นายถนัด ชานุวัฒน์/จบงาน TP Upper+Lower 1,110.00           1110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 404/64 วันท่ี 18 ก.พ. 64

21 นางภัทราวลัย รุ่งเรือง/จบงาน TP Upper+Lower 915.00             915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 404/64 วันท่ี 18 ก.พ. 64

22 น.ส.เรวดี พิมพ์สอาด/จบงาน TP Upper+Lower 970.00             970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 404/64 วันท่ี 18 ก.พ. 64

23 นายส าเนียง พัดแก้ว/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

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

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....29..........เดือน........มีนำคม...........พ.ศ.....2564........... (1)
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24 นายภัทรพงษ์ วงษ์ยอด/Wrap Around Upper+Lower 1,000.00           500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

25 น.ส.พรพิมล นาคะ/PFM ซ่ี 46 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

26 นางกาญจนา จ าปาทิพย์/จบงาน TP Upper 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

27 น.ส.มาลี มีท้วม/จบงาน TP Upper+Lower 740.00             740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

28 นางจันทร์แรม ธงไชย/จบงาน TP Upper+Lower 1,180.00           1180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

29 นางร าพรรณ์ สีทินันท์/จบงาน TP Upper+Lower 1,355.00           1355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

30 นางประกิม จินนะ/จบงาน TP Lower+FD Lower 3,105.00           3105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

31 นายเจริญ รุ่งเรือง/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,905.00           1905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

32 นางมะลิ เท่ียงปาน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 428/64 วันท่ี 2 มี.ค. 64

33 นางฉวี หงษ์คติ/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 479/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

34 นางสุชิน ค าพุฒ/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 479/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

35 นางหยอง แท่นค า/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 479/64 วันท่ี 10 มี.ค. 64

36 นายอ านวย สวนสอน/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 498/64 วันท่ี 18 มี.ค. 64

37 น.ส.สิรินยาภรณ์ เอ่ียมอ่อน/PFM ซ่ี 21 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 498/64 วันท่ี 18 มี.ค. 64

58,055.06         
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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 บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 845.00 ๘๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 845.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 423/2564(1 มี.ค.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,235.00 ๑,๒๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,235.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 427/2564(2 มี.ค.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ 1,334.00 ๑,๓๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,334.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 431/2564(3 มี.ค.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 910.00 ๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 910.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 432/2564(4 มี.ค.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,625.00 ๑,๖๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,625.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 433/2564(5 มี.ค.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,786.00 ๑,๗๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,786.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 473/2564(6 มี.ค.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,268.00 ๑,๒๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,268.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 473.1/2564(7มี.ค.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,195.00 ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 475/2564(8 มี.ค.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,530.00 ๑,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,530.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 476/2564(9 มี.ค.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,440.00 ๑,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,440.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 477/2564(10 มี.ค.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ 1,518.00 ๑,๕๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,518.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 483/2564(11 มี.ค.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,740.00 ๑,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,740.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 484/2564(12 มี.ค.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ 1,575.00 ๑,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,575.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 489.1/2564(13 มี.ค.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ 1,955.00 ๑,๙๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,955.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 489.2/2564(14 มี.ค.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,769.00 ๑,๗๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,769.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 492/2564(15 มี.ค.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,395.00 ๑,๓๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,395.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 496/2564(16 มี.ค.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 967.00 ๙๖๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 967.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 497/2564(17 มี.ค.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,598.00 ๑,๕๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,598.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 499/2564(18 มี.ค.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,678.00 ๑,๖๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,678.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 504/2564(19 มี.ค.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,300.00 ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,300.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 505/2564(20 มี.ค.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,535.00 ๑,๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,535.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 506/2564(21 มี.ค.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,570.00 ๑,๕๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,570.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 512/2564(22 มี.ค.64)

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

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

๒๓ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,316.00 ๑,๓๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,316.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 513/2564(23 มี.ค.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 2,110.00 ๒,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,110.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/2564(24 มี.ค.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,305.00 ๑,๓๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,305.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 515/2564(25 มี.ค.64)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,478.00 ๑,๔๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,478.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 517/2564(26 มี.ค.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,349.00 ๑,๓๔๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,349.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 518/2564(27 มี.ค.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  24 รายการ 1,654.00 ๑,๖๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,654.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 519/2564(28 มี.ค.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,521.00 ๑,๕๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,521.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 520/2564(29 มี.ค.64)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,453.00 ๑,๔๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,453.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 523/2564(30 มี.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุวิทย์ งวดท่ี3  8 รายการ 113,170.00 ๑๑๓,๑๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 113,170.00 บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 444/2564(5 มี.ค.64)
2 ซ้ือหูฟัง เด็กและผู้ใหญ่ 2 รายการ 38,600.00 ๓๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คลัชเทอร์ จ ากัด 38,600.00 บ.คลัชเทอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 448/2564(5 มี.ค.64)
3 ซ้ือวัสดุวิทย์ งวดท่ี4  5 รายการ 119,257.50 ๑๑๙,๒๕๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 119,257.50 บ.เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 521/2564(29 มี.ค.64)
5 ซ้ือออกซิเจนเหลว 787.98 ลบ.ม. 21,078.47 ๒๑,๐๗๘.๔๗ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 21,078.47 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 522/2564(29 มี.ค.64)

วัสดุ ก่อสร้ำงและประปำ ๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 0.00 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 423/2564(1 มี.ค.64)
1 ซ้ือคลอรีนผง 5 ถัง 15,500.00 ๑๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ 15,500.00 หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 490/2564(15 มี.ค.64)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ซ้ือไม้ก้ันกำรเข้ำ-ออกรถยนต์ฯ 1 ชุด 139,100.00 ๑๓๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์โอ เอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 139,100.00 บ.สตาร์โอ เอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 491/2564(15 มี.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          630.00            630.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
474/64 วันท่ี 8 มีค 64

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคาได้
437/64 วันท่ี 5 มีค 64

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด บริษัท ไอเมด เป็นผู้เสนอราคาได้
436/64 วันท่ี 5 มีค 64

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     20,800.00       20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค บริษัท ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้
433/64 วันท่ี 3 มีค 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคาได้
438/64 วันท่ี 5 มีค 64

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       6,106.00         6,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้
440/64 วันท่ี 5 มีค 64

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาได้
443/64 วันท่ี 5 มีค 64

๘ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       4,520.00         4,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคาได้
439/64 วันท่ี 5 มีค 64

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี (โครงการ) บริษัท เอ็มพี (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคาได้
485/64 วันท่ี 12 มีค 64

๑๐ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี (โครงการ) บริษัท เอ็มพี (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคาได้
486/64 วันท่ี 12 มีค 64

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด (โครงการ) บริษัท ไอเมด (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคาได้
488/64 วันท่ี 12 มีค 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน มีนาคม  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)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 (๑)

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     25,600.00       25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ (โครงการ) บริษัท อาร์เอ็กซ์ (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคาได้
489/64 วันท่ี 12 มีค 64

13 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       5,488.00         5,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ (โครงการ) บริษัท แล็บมาสเตอร์ (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคาได้
487/64 วันท่ี 12 มีค 64



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 ๑๕,๕๑๒.๕๙ ๑๕,๕๑๒.๕๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 417/64 ลงวันท่ี 25 ก.พ.64

2 วัสดุการแพทย์ ๖,๓๖๖.๕๐ ๖,๓๖๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/64 ลงวันท่ี 1 มี.ค. 64

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๓,๖๒๐.๐๐ ๑๓,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ซี.เมด จ ากัด บ.เจ.ซี.เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 418/64 ลงวันท่ี 25 ก.พ.64

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๖๙,๘๐๐.๐๐ ๖๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 419/64 ลงวันท่ี 25 ก.พ.64

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔๗,๐๒๐.๐๐ ๔๗,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ .เอฟ.ซึ.พี จ ากัด บ .เอฟ.ซึ.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 511/64 ลงวันท่ี 22 มี.ค. 64

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๗,๐๙๕.๐๐ ๑๗,๐๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 511/64 ลงวันท่ี  22 มี.ค. 64

๑๖๙,๔๑๔.๐๙

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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


