
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 18,297.00           19,260.00        เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 144/64 16/11/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,150.00             4,590.00          เฉพาะเจาะจง ซีเมด ซีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 145/64 16/11/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 86,050.00           228,000.00      เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 146/64 16/11/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00             2,750.00          เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 147/64 16/11/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00           10,000.00        เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 148/64 16/11/2563

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,733.50           21,485.75        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8 รายการ องค์การเภสัชกรรม 8 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 183/64 30/11/2563

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,084.18           73,946.22        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7 รายการ องค์การเภสัชกรรม 7 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 184/64 30/11/2563

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,424.00             6,840.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 185/64 30/11/2563

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00             3,474.00          เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ ฟาร์ม่าไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/64 30/11/2563

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,255.00           16,962.10        เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 187/64 30/11/2563

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,899.86           20,900.00        เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 188/64 30/11/2563

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00             3,400.00          เฉพาะเจาะจง สตาร์แล็บ สตาร์แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 189/64 30/11/2563

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 76,720.00           82,130.00        เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/64 30/11/2563

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 90,000.00           150,000.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/64 30/11/2563

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,425.00             9,909.50          เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 192/64 30/11/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......พฤศจิกำยน 2563.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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



แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ นางส่อง เพ็ชรบุญมี/Bite Block Upper+Lower 300.00            150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๒ นายอ้ัน แหยมคง/Bite Block Upper+Lower 300.00            150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๓ นางอ านวย จันทร์หอม/จบงาน TP +Lower 335.00            335.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๔ น.ส.ร าพึง มณีเขียว/จบงาน TP Upper+Lower 1,005.00         1,005.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๕ นางกาญจนา แก้วกี/PFM ซ่ี 36 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๖ นายบ า ทับทิมจันทร์/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,815.00         1,815.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๗ นายสวงค์ เอ่ียมอ่อน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 093/64 วันท่ี 30 ต.ค. 63

๘ น.ส.รุ่งนภา ชานุวัฒน์/Wrap Around Upper+Lower 1,100.00         ๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 112/64 วันท่ี 5 พ.ย. 63

๙ นางเหนียม สุขเกษม/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,870.00         ๑,๘๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 112/64 วันท่ี 5 พ.ย. 63

๑๐ นายผัน พรมมินทร์/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 112/64 วันท่ี 5 พ.ย. 63

๑๑ นายม้องแจ่ม ผาดแสง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 112/64 วันท่ี 5 พ.ย. 63

๑๒ นายสอน เงาะหวาน/Special Tray Upper+Lower 300.00            ๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 126/64 วันท่ี 11 พ.ย. 63

๑๓ นางสนใจ ดังดี/จบงาน TP Upper+Lower 635.00            ๖๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 126/64 วันท่ี 11 พ.ย. 63

๑๔ นางส าอางค์ สุขวัฒน์/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 126/64 วันท่ี 11 พ.ย. 63

๑๕ นายเทวินทร์ สวนสอน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 126/64 วันท่ี 11 พ.ย. 63

๑๖ นางเหรียญ พรมป้อง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

๑๗ นางมะลิ เท่ียงปาน/Bite Block Upper+Lower 300.00            150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

๑๘ นางมยุรา กาวีวน/จบงาน TP Upper 670.00            670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

๑๙ นางจารุรัตน์ คะณะพิจารณ์/จบงาน TP Upper+Lower 1,445.00         1,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

๒๐ นางธนพร มีสิงห์/จบงาน TP Upper+Lower 1,180.00         1,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

๒๑ น.ส.ภัทรวดี ล่ามกระโทก/จบงาน TP Upper+Lower 670.00            670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/64 วันท่ี 17 พ.ย. 63

วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

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

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30....เดือน.......พฤศจิกายน.....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 ซ้ือพาเลทพลาสติก 2 อัน 5,060.00 ๕,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 5,060.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/2564(23 พ.ย.63)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือน้้ายาซักผ้า+ผงซักฟอก 7 รายการ 14,390.00 ๑๔,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ้ากัด 14,390.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 136/2564(11 พ.ย.63)
2 ซ้ือกรวยน้้าด่ืม+ถุงขยะ 7 รายการ 10,306.00 ๑๐,๓๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. 10,306.00 หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/2563 (27 ส.ค.63)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,325.00 ๑,๓๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,325.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 101/2564(1  พ.ย.63)
๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,033.00 ๑,๐๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,033.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 105/2564(2 พ.ย.63)
๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,673.00 ๑,๖๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,673.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 109/2564(3 พ.ย.63)
๔ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,539.00 ๑,๕๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,539.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 110/2564(4 พ.ย.63)
๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,128.00 ๑,๑๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,128.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 111/2564(5 พ.ย.63)
๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,436.00 ๑,๔๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,436.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/2564(6 พ.ย.63)
๗ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,190.00 ๑,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,190.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 121/2564(7 พ.ย.63)
๘ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 925.00 ๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 925.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/2564(8 พ.ย.63)
๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,123.00 ๑,๑๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,123.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 123/2564(9 พ.ย.63)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 933.00 ๙๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 933.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 124/2564(10 พ.ย.63)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,225.00 ๑,๒๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,225.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 125/2564(11 พ.ย.63)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,085.00 ๑,๐๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,085.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 138/2564(12 พ.ย.63)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 820.50 ๘๒๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 820.50 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 139/2564(13 พ.ย.63)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 498.00 ๔๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 498.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 140/2564(14 พ.ย.63)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,450.00 ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,450.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 141/2564(15 พ.ย.63)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,185.00 ๑,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,185.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 142/2564(16 พ.ย.63)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,045.00 ๑,๐๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,045.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 143/2564(17 พ.ย.63)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,350.00 ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,350.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 150/2564(17 พ.ย.63)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,298.00 ๑,๒๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,298.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 154/2564(18 พ.ย.63)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,298.00 ๑,๒๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,298.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 159/2564(19 พ.ย.63)

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

วันท่ี.1-30......เดือน..พฤศจิกำยน....พ.ศ...2563....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-30......เดือน..พฤศจิกำยน....พ.ศ...2563....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๑ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 870.00 ๘๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 870.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 160/2564(20 พ.ย.63)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,563.00 ๑,๕๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,563.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/2564(21 พ.ย.63)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,303.00 ๑,๓๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,303.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 162/2564(22 พ.ย.63)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,135.00 ๑,๑๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,135.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 163/2564(23 พ.ย.63)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,220.00 ๑,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,220.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 167/2564(24 พ.ย.63)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,200.00 ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,200.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 168/2564(25 พ.ย.63)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,133.00 ๑,๑๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,133.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 169/2564(26 พ.ย.63)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 915.00 ๙๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 915.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 175/2564(27 พ.ย.63)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,203.00 ๑,๒๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,203.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 176/2564(28 พ.ย.63)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,330.00 ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,330.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 177/2564(29 พ.ย.63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 วัสดุมิใช่ยา  จ้านวน 2 รายการ 43,900.00 ๔๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์เฮลธ์แคร์ 43,900.00 หจก.ชรินทร์เฮลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 127/2564(11 พ.ย.63
2 วัสดุมิใช่ยา  จ้านวน 13 รายการ 17,401.00 ๑๗,๔๐๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คลัชเทอร์ จ้ากัด 17,401.00 บ.คลัชเทอร์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 128/2564(11 พ.ย.63
3 วัสดุมิใช่ยา  จ้านวน 4 รายการ 12,528.00 ๑๒,๕๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ 12,528.00 หจก.คลีนซายส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 129/2564(11 พ.ย.63
4 ซ้ือกระดาษ EKG 5 กล่อง 10,000.00 ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด 10,000.00 บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 130/2564(11 พ.ย.63
5 ซ้ือออกซิเจนเหลว 529.51 ลบ.ม. 14,164.39 ๑๔,๑๖๔.๓๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัด 14,164.39 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 182/2564(30 พ.ย.63)

ค่ำสำธำรณูปโภค
1 อินเตอร์เน็ต (Leased Line) 12,767.24 ๑๒,๗๖๗.๒๔ เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ้ากัด 12,767.24 บ.ทีโอที จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 106/2564(2 พ.ย.63)
2 อินเตอร์เน็ต (FTTx) 1,190.91 ๑,๑๙๐.๙๑ เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ้ากัด 1,190.91 บ.ทีโอที จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 107/2564(2 พ.ย.63)

วัสดุบริโภค
1 ซ้ือน้้าด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 108/2564(2 พ.ย.63)
2 ซ้ือน้้าด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้าน น้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 193/2564(30 พ.ย.63)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 ซ้ือเคร่ืองส่องกล้องเสียง แบบไฟเบอรืออปติค 1 เคร่ือง 130,000.00 ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ้ากัด 130,000.00 บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 149/2564(16 พ.ย.63)
2 ซ้ือตู้อบเด็ก   1 เคร่ือง 480,000.00 ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เตียวฮงสีลม จ้ากัด 480,000.00 บ.เตียวฮงสีลม จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 164/2564(23 พ.ย.63)
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1 จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 102/63 วันท่ี 2 พ.ย.63

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 103/63 วันท่ี 2 พ.ย.63

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,962.00 1,962.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 114/64 วันท่ื 5 พ.ย.63

4 จ้างเหมาบริการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยยนต์การเบาะ ร้านไทยยนต์การเบาะ เป็นผู้เสนอราคาได้ 115/64 วันท่ื 5 พ.ย.63

5 จ้างเหมาบริการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม แอนด์ อาร์ เพสท์คอนโทรล หจก.เอ็ม แอนด์ อาร์ เพสท์คอนโทรล เป็นผู้เสนอราคาได้ 116/64 วันท่ื 5 พ.ย.63

6 จ้างเหมาบริการ BMS 19,855.00 19,855.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ซอฟต์แวร์ จ ากัด บ.บางกอก ซอฟต์แวร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 118/64 วันท่ื 5 พ.ย.63

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธวิศวกรรม หจก.จิระเมธวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/64 วันท่ื 5 พ.ย.63

8 จ้างเหมาบริการค่าตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏิบัติการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.วีเมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 152/64 วันท่ื 17 พ.ย.63

9 จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเนียน เมท  คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด บ.ยูเนียน เมท  คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 153/64 วันท่ื 17 พ.ย.63

10 จ้างเหมาบริการท าเบาะท่ีนอนฟองน้ า 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยยนต์การเบาะ ร้านไทยยนต์การเบาะ เป็นผู้เสนอราคาได้ 155/64 วันท่ื 18 พ.ย.63

11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 156/64 วันท่ื 18 พ.ย.63

12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16,345.00 16,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามเซอร์วิส ร้าน สยามเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 157/64 วันท่ื 18 พ.ย.63

13 จ้างเหมาบริการ 12,505.00 12,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 158/64 วันท่ื 18 พ.ย.63

14 จ้างเหมาบริการ 1,370.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 173/64 วันท่ื 26 พ.ย.63

15 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 143/64 วันท่ื 27 พ.ย.63

16 จ้างเหมาบริการ 372.00 372.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 181/64 วันท่ื 30 พ.ย.63

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

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

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

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

21 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติยารัตน์  ภาระการ นางสาวกิติยารัตน์  ภาระการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 41/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

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

23 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

24 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

25 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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2563........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......1....เดือน.......พฤศจิกำยน....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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2563........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......1....เดือน.......พฤศจิกำยน....พ.ศ.......2563...... (๑)

26 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

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

๔๐๕,๔๓๘.๒๐



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          910.00            910.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 
 จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 
 จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 137/64 วันท่ี 11 พย 63

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

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 
 จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 135/64 วันท่ี 11 พย 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 133/64 วันท่ี 11 พย 63

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     13,785.00       13,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 134/64 วันท่ี 11 พย 63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     75,073.44       75,073.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 132/64 วันท่ี 11 พย 63

๖ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก
เป็นผู้เสนอราคา

ได้ 131/64 วันท่ี 11 พย 63

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 104/64 วันท่ี 2 พย 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (๑)


