
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ วันท่ีส่งชุด

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 35,100.00           39,273.00        เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ แอปคาร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 11/64 05/10/2563 05/11/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,715.00           82,314.20        เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 12/64 05/10/2563 05/11/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,497.00           43,406.00        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 13/64 05/10/2563 05/11/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 86,320.00           104,090.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 14/64 05/10/2563 05/11/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,636.50           47,862.50        เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 15/64 05/10/2563 ก าลังด าเนินการ

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,380.00             8,481.94          เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 16/64 05/10/2563 ก าลังด าเนินการ

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,693.90           59,760.10        เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 17/64 05/10/2563 05/11/2563

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,390.00           30,267.00        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 18/64 05/10/2563 ก าลังด าเนินการ

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00           11,000.00        เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 19/64 05/10/2563 ก าลังด าเนินการ

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,150.00             3,527.00          เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 20/64 05/10/2563 ก าลังด าเนินการ

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,760.00           14,913.60        เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 21/64 05/10/2563 05/11/2563

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,500.00           60,000.00        เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 22/64 05/10/2563 05/11/2563

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00             2,750.45          เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 23/64 05/10/2563 07/12/2563

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,000.00           38,003.60        เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ คอนดรักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 24/64 05/10/2563 05/11/2563

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,744.10             2,144.40          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2 รายการองค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 25/64 05/10/2563 05/11/2563

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 84,914.22           111,578.05      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11 รายการองค์การเภสัชกรรม 11 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 26/64 05/10/2563 05/11/2563

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,563.50           191,251.75      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12 รายการองค์การเภสัชกรรม 12 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 27/64 05/10/2563 05/11/2563

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 82,800.00           207,000.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 45/64 12/10/2563 ก าลังด าเนินการ

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,049.50             4,050.00          เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 46/64 12/10/2563 07/12/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......ตุลำคม 2563.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ วันท่ีส่งชุด

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง ให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......ตุลำคม 2563.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,362.32           36,215.40        เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 47/64 12/10/2563 07/12/2563

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           14,300.00        เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 48/64 12/10/2563 07/12/2563

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,240.00           56,545.00        เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 49/64 12/10/2563 ก าลังด าเนินการ

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,140.00             4,550.50          เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 50/64 12/10/2563 07/12/2563

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,250.00           29,450.00        เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 51/64 12/10/2563 07/12/2563

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,760.00           64,273.30        เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 52/64 12/10/2563 07/12/2563

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00             75,000.00        เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 53/64 12/10/2563 07/12/2563

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 89,525.00           147,656.30      เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 54/64 12/10/2563 ก าลังด าเนินการ

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,850.00             9,680.00          เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 55/64 12/10/2563 07/12/2563

29 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,925.00           30,453.30        เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 56/63 12/10/2563 07/12/2563

30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00             7,406.50          เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา เจริญสุข ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 57/64 12/10/2563 07/12/2563

31 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 115,000.00         200,000.00      เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 58/64 12/10/2563 05/11/2563

32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 112,564.00         113,420.00      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 79/64 29/10/2563 07/12/2563

33 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 90,000.00           150,000.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 80/64 29/10/2563 07/12/2563

34 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,575.00             7,575.00          เฉพาะเจาะจง พรีเมด พรีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 81/64 29/10/2563 07/12/2563

35 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,250.00             9,600.00          เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 82/64 29/10/2563 ก าลังด าเนินการ

36 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00           16,050.00        เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 83/64 29/10/2563 ก าลังด าเนินการ



แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ นางมะลิ เท่ียงปาน/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

2 นางเหนียม สุขเกษม/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

๓ นายสวงค์ เอ่ียมอ่อน/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

4 นายม้องแจ่ม ผาดแสง/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

๕ นางส าอางค์ สุขวัฒน์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

6 นางอ านวย จันทร์หอม/Bite Block+Lower 150.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

๗ นางสอ้ิง ร่ืนวงสา/จบงาน TP Upper+Lower 740.00                    740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

8 นายจอม พิมพ์อูบ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00              1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

๙ นายอุ่น จินนะ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00              1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 006/64 วันท่ี 2 ต.ค. 63

10 นายบ า ทับทิมจันทร์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

๑๑ นางเหรียญ พรมป้อง/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

12 นางส่อง เพ็ชรบุญมี/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

๑๓ นางจารุรัตน์ คะณะพิจารณ์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

14 นายผัน พรมมินทร์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

๑๕ นายอ้ัน แหยมคง/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 044/64 วันท่ี 12 ต.ค. 63

16 นางมยุรา กาวีวน/Bite Block Upper 150.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 066/64 วันท่ี 19 ต.ค. 63

๑๗ นางธนพร มีสิงห์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 066/64 วันท่ี 19 ต.ค. 63

18 นายเสน่ห์ ภูบิน/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,940.00              1,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 066/64 วันท่ี 19 ต.ค. 63

๑๙ นายสุดชีวิต ขุนทอง/จบงาน TP Upper+Lower 2,680.00              2,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 066/64 วันท่ี 19 ต.ค. 63
14,060.00   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ..ตุลาคม…

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี...31....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ...2563..(๑)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



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 บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๗๘.๐๐ ๑,๒๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,278.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 004/2564 (1 ต.ค.63)
๒ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๑๖๓.๐๐ ๑,๑๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,163.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/2564 (2 ต.ค.63)
๓ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๕๔๓.๐๐ ๑,๕๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,543.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 010/2564 (3 ต.ค.63)
๔ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๒๖๔.๐๐ ๑,๒๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,264.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 010.1/2564(4 ต.ค.63)
๕ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๐๗๕.๐๐ ๑,๐๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,075.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 027.1/2564(5 ต.ค.63)
๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,200.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 027.2/2564 (6 ต.ค.63)
๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๑๔๕.๐๐ ๑,๑๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,145.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 037/2564(7 ต.ค.63)
๘ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ ๑,๑๙๐.๐๐ ๑,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,190.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 038/2564(8 ต.ค.63)
๙ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๗๒๐.๐๐ ๑,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,720.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 039/2564 (9 ต.ค.63)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๔๙๐.๐๐ ๑,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,490.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 040/2564 (10 ต.ค.63)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๔๘๓.๐๐ ๑,๔๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,483.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 042/2564(11 ต.ค.63)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๐๒๕.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,025.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 043/2564 (12 ต.ค.63)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ ๑,๔๗๖.๐๐ ๑,๔๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,476.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 059/2564(13 ต.ค.63)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,360.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/2564(14 ต.ค.63)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๖๐๕.๐๐ ๑,๖๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,605.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/2564(15 ต.ค.63)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๐๖๕.๐๐ ๑,๐๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,065.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 062/2564(16 ต.ค.63)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,360.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/2564(17 ต.ค.63)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๐๕.๐๐ ๑,๓๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,305.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/2564(18 ต.ค.63)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๑๔๘.๐๐ ๑,๑๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,148.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 065/2564(19 ต.ค.63)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,600.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 068/2564(20 ต.ค.63)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,230.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 070/2564(21 ต.ค.63)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๔๒๖.๐๐ ๑,๔๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,426.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 071/2564(22 ต.ค.63)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๖๙๕.๐๐ ๑,๖๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,695.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 072/2564(23 ต.ค.63)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๕๕.๐๐ ๑,๒๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,255.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 073/2564(24 ต.ค.63)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๑๖๘.๐๐ ๑,๑๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,168.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 074/2564(25ต.ค.63)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......ตุลำคม 2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31....เดือน....ตุลำคม....พ.ศ...2563....... (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......ตุลำคม 2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31....เดือน....ตุลำคม....พ.ศ...2563....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๖ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,450.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/2564(26 ต.ค.63)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ ๑,๐๐๘.๐๐ ๑,๐๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,008.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 076/2564(27 ต.ค.63)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๑๔๓.๐๐ ๑,๑๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,143.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 077/2564(28 ต.ค.63)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ ๑,๗๖๐.๐๐ ๑,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,760.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 078/2564(29 ต.ค.63)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๔๐๕.๐๐ ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 086/2564(30 ต.ค.63)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๖๒๓.๐๐ ๑,๖๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,623.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 100.1/2564(31 ต.ค.63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 13 รายการ ๗,๙๑๐.๐๐ ๗,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป 7,910.00 หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 094/2564(30 ต.ค.63
2 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 1 รายการ ๑๖,๐๕๐.๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริตภัทร เมดิคอล 16,050.00 หจก.ภูริตภัทร เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 095/2564(30 ต.ค.63
3 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 8 รายการ ๓๕,๔๕๐.๐๐ ๓๕,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนซ์เมด จ ากัด 35,450.00 บ.ไซแอนซ์เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 096/2564(30 ต.ค.63
4 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 4 รายการ ๑๑,๘๔๐.๐๐ ๑๑,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บงพี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ กัด 11,840.00 บงพี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ กัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/2564(30 ต.ค.63
5 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 7 รายการ ๒๙,๙๙๐.๐๐ ๒๙,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 29,990.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 098/2564(30 ต.ค.63
6 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 3 รายการ ๔๐,๑๐๐.๐๐ ๔๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พี.จ ากัด 40,100.00 บ.เอฟ.ซ๊.พี.จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 099/2564(30 ต.ค.63
7 ซ้ือออกซิเจนเหลว 585.99 ลบ.ม. ๑๕,๖๗๕.๒๓ ๑๕,๖๗๕.๒๓ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 15,675.23 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 100/2564(30 ต.ค.63

วัสดุ ก่อสร้ำงและประปำ
1 ซ้ือ วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ ๒๑,๘๓๒.๐๐ ๒๑,๘๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเพชรวัสดุ 21,832.00 ร้านดวงเพชรวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 085/2564(29ต.ค.63)

ครุภัณฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
1 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวีระอิเล็กทรนิกส์ 34,000.00 ร้านวีระอิเล็กทรนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 067/2564(19 จ.ค.63)

แบบปรับมุมมอง 10 เคร่ือง



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 จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/64 วันท่ี 2 ต.ค.63

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 008/64 วันท่ื 2 ต.ค.63

3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องท างานผู้อ านวยการ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกษมสุขการโยธา หจก.เกษมสุขการโยธา เป็นผู้เสนอราคาได้ 069/64 วันท่ื 20 ต.ค.63

4 จ้างเหมาบริการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญยพงษ์  เอกา นายบุญยพงษ์  เอกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 070/64 วันท่ื  20 ต.ค.63

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

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

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

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

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

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

11 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

12 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

13 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

14 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

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

๒๙๓,๙๗๙.๒๐

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

วันท่ี.......1....เดือน.......ตุลำคม....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       1,010.00         1,010.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 028/64 วันท่ี 7 ตค 63

๒ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     33,894.00       33,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 003/64 วันท่ี 1 ตค 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     14,125.00       14,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิ
คอลซายน์

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิ
คอลซายน์

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 029/64 วันท่ี 7 ตค 63

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอกนอสติก บริษัท ไทยไดแอกนอสติก เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 030/64 วันท่ี 7 ตค 63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   180,285.00     180,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 031/64 วันท่ี 7 ตค 63

๖ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       7,100.00         7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 032/64 วันท่ี 7 ตค 63

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       8,500.00         8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค บริษัท เอสเค เมดิเทค เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 034/64 วันท่ี 7 ตค 63

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     15,485.00       15,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 035/64 วันท่ี 7 ตค 63

๙ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก
เป็นผู้เสนอราคา

ได้ 036/64 วันท่ี 7 ตค 63

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 041/64 วันท่ี 10 ตค 63

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 002/64 วันท่ี 1 ตค 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (๑)


