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วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๒,๕๔๐.๐๐ ๒,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,540.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 001/2565 (1 ต.ค.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ ๒,๒๙๕.๐๐ ๒,๒๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,295.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 002/2565 (2 ต.ค.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๒,๖๗๖.๐๐ ๒,๖๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,676.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 003/2565 (3 ต.ค.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ ๒,๓๒๘.๐๐ ๒,๓๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,328.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 004/2565 (4 ต.ค.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ ๒,๒๑๘.๐๐ ๒,๒๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,218.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/2565 (5 ต.ค.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๔๐๕.๐๐ ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 020/2565 (6 ต.ค.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๗๕.๐๐ ๑,๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,375.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 021/2565 (7 ต.ค.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 047/2565 (8 ต.ค.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๙๓๕.๐๐ ๙๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 935.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 048/2565 (9 ต.ค.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๗๕๕.๐๐ ๑,๗๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,755.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 049/2565 (10 ต.ค.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๒๐๗.๐๐ ๑,๒๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,207.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 050/2565 (11 ต.ค.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๘๐.๐๐ ๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,280.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 051/2565 (12 ต.ค.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๐๑๕.๐๐ ๑,๐๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,015.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 052/2565 (13 ต.ค.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๙๐.๐๐ ๑,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,290.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 053/2565 (14 ต.ค.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๓๖๕.๐๐ ๑,๓๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,365.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 054/2565 (15 ต.ค.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๔๐๕.๐๐ ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 055/2565 (16 ต.ค.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๔๖๓.๐๐ ๑,๔๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,463.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 056/2565 (17 ต.ค.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๔๓๘.๐๐ ๑,๔๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,438.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/2565 (18 ต.ค.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,400.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/2565 (19 ต.ค.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,360.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/2565 (20 ต.ค.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๙๐๖.๐๐ ๑,๙๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,906.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 062/2565 (21 ต.ค.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๔๓๖.๐๐ ๑,๔๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,436.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 071/2565 (22 ต.ค.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๓๐๒.๐๐ ๑,๓๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,302.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 072/2565 (23 ต.ค.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,260.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 073/2565 (24 ต.ค.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๒,๑๑๐.๐๐ ๒,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,110.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 074/2565 (25 ต.ค.64)
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๒๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๒,๐๘๐.๐๐ ๒,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,080.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 076/2565 (26 ต.ค.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๓๑๘.๐๐ ๑,๓๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,318.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 077/2565 (27 ต.ค.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,070.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 078/2565 (28 ต.ค.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๔๕๗.๐๐ ๑,๔๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,457.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 085.1/2565 (29 ต.ค.64)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๒๗๓.๐๐ ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 086/2565 (30 ต.ค.64)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ ๑,๔๗๔.๐๐ ๑,๔๗๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,474.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 087/2565 (31 ต.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๓๓,๕๐๐.๐๐ ๓๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 33,500.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 045/2565 (7 ต.ค.64)
2 ซ้ือออกซิเจนเหลว 717.72 ลบ.ม. ๑๙,๑๙๙.๐๑ ๑๙,๑๙๙.๐๑ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 19,199.01 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 046/2565 (7 ต.ค.64)
3 ซ้ือออกซิเจนเหลว 641.63 ลบ.ม. ๑๗,๑๖๓.๖๐ ๑๗,๑๖๓.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 17,163.60 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/2565 (25 ต.ค.64)
4 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 1 รายการ ๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์ เฮลธ์ แคร์ 63,000.00 หจก.ชรินทร์ เฮลธ์ แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 080/2565 (28 ต.ค.64)
5 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 9 รายการ ๒๙,๐๐๒.๐๐ ๒๙,๐๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด 29,002.00 บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 081/2565 (28 ต.ค.64)
6 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 4 รายการ ๕๐,๗๓๙.๐๐ ๕๐,๗๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,739.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 082/2565 (28 ต.ค.64)
7 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 3 รายการ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิล ลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,500.00 บ.ซิล ลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 083/2565 (28 ต.ค.64)
8 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือน้ ายาซักผ้าขาว ปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก 3 รายการ ๑๖,๒๙๐.๐๐ ๑๖,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 16,290.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 059/2565 (18 ต.ค.64)

ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)
ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1 ซ้ือคอมพิวเตอร์ PC โน๊ตบุ๊คและโปรเจคเตอร์ 5 รายการ ๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 81,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 058/2565 (18 ต.ค.64)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 นางตุ๊ ฟ่ันบ้านไร่/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

2 นายพุด สึกสี/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

3 นายเสมอ ชานุวัฒน์/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

4 นางขวัญใจ มะลิวงค์/จบงาน UTP Metal+LTP 920.00          920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

5 นายเสถียร ค าใจวุฒิ/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

6 นายสมัคร อินชายเขา/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

7 นางสายัณห์ ด ารงค์กุล/งานเติมฟันซ่ี 21 (Acrylic Denture)+Upper 280.00          280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

8 นางกาญจนา จ าปาทิพย์/จบงาน TP Upper 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

9 นางทวี แซ่ล้ิม/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

5,400.00        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..ตุลาคม…

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี...31....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ...2564..(1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



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 113,226.60         116,109.10  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 องค์การเภสัชกรรม 10 เป็นผู้เสนอราคาได้ 29/65 07/10/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 104,597.00         175,022.50  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11 องค์การเภสัชกรรม 11 เป็นผู้เสนอราคาได้ 30/65 07/10/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,792.50           42,856.50   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 31/65 07/10/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 181,900.00         350,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 32/65 07/10/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 53,700.00           90,675.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 33/65 07/10/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,900.00           15,638.00   เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 34/65 07/10/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,240.00           280,513.96  เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 35/65 07/10/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,750.00            10,500.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 36/65 07/10/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00           37,200.00   เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 37/65 07/10/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,300.00           15,612.60   เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/65 07/10/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00            7,500.00     เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ เป็นผู้เสนอราคาได้ 39/65 07/10/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,000.00           62,060.00   เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 40/65 07/10/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,110.00            4,250.45     เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 41/65 07/10/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,480.00           12,510.00   เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 42/65 07/10/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00            4,600.00     เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 43/65 07/10/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            8,000.00     เฉพาะเจาะจง อย.วัตถุออกฤทธ์ิ อย.วัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 44/65 07/10/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00            9,630.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน ยูโทเป้ียน เป็นผู้เสนอราคาได้ 64/65 21/10/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......ตุลำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  29  ตุลำคม  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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......ตุลำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  29  ตุลำคม  2564 (๑)

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,550.00            3,923.50 เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 65/65 21/10/2564

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,178.00            12,460.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 66/65 21/10/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,140.00           41,775.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 67/65 21/10/2564

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,480.00           52,000.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 68/65 21/10/2564

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,605.00            8,630.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 69/65 21/10/2564

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 107,000.00         203,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 70/65 21/10/2564



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)

1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 57,950.00 57,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 018/65 ลงวันท่ี 5 ต.ค.64
2 วัสดุการแพทย์ 19,199.01 19,199.01 เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 046/65 ลงวันท่ี 7 ต.ค.64
3 วัสดุการแพทย์ 17,163.60 17,163.60 เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/65 ลงวันท่ี 25 ต.ค.64
4 วัสดุการแพทย์ 2,578.70   2,578.70   เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 025/64 ลงวันท่ี 30 ก.ย.64

38,941.31 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....ตุลาคม..พ.ศ.. 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน.ตุลาคม..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    75,073.44      75,073.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 211/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    42,800.00      42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 213/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 217/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,490.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอ
คนอสติคส์ จ ากัด

บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอ
คนอสติคส์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 218/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 219/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    14,310.00      14,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 221/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      5,200.00        5,200.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 023/2565 วันท่ี 7 ต.ค. 2564

8 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 
แล็บ จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 
แล็บ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 1019/2564 วันท่ี 29 ก.ย. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม 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)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 20 ถัง 8,600.00 ๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอน๋ิง  แร่กุล 8,600.00 นายอน๋ิง  แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 098/2565(1 พ.ย.64)
2 ซ้ือกรวยน้้าด่ืม+ถุงขยะ 8 รายการ 64,040.00 ๖๔,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. 64,040.00 หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 133/2565 (10 พ.ย.64)
3 ซ้ือชุดปลอกหมอนและผ้าปู  35 ชุด 13,440.00 ๑๓,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 13,440.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 179/2565 (26 พ.ย.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,405.00 ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 100/2565 (1  พ.ย.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,080.00 ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,080.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 101.1/2565 (2  พ.ย.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,453.00 ๑,๔๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,453.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 102/2565 (3  พ.ย.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,850.00 ๑,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,850.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 103/2565 (4  พ.ย.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,232.00 ๑,๒๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,232.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 104/2565 (5  พ.ย.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,353.00 ๑,๓๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,353.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 106/2565 (6  พ.ย.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,407.00 ๑,๔๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,407.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 107/2565 (7  พ.ย.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,016.00 ๑,๐๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,016.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 108/2565 (8  พ.ย.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 873.00 ๘๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 873.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 109/2565 (9  พ.ย.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,575.00 ๑,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,575.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 137/2565 (10  พ.ย.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,339.00 ๑,๓๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,339.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 148/2565 (11  พ.ย.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,356.00 ๑,๓๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,356.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 149/2565 (12  พ.ย.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,138.00 ๑,๑๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,138.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 150/2565 (13  พ.ย.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,008.00 ๑,๐๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,008.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/2565 (14  พ.ย.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,490.00 ๑,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,490.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 152/2565 (15  พ.ย.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,557.00 ๑,๕๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,557.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 153/2565 (16  พ.ย.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,168.00 ๑,๑๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,168.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 154/2565 (17  พ.ย.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,606.00 ๑,๖๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,606.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 155/2565 (18  พ.ย.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 1,098.00 ๑,๐๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,098.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 156/2565 (19  พ.ย.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,275.00 ๑,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,275.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 158/2565 (20  พ.ย.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,350.00 ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,350.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 159/2565 (21  พ.ย.64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......พฤศจิกำยน  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-30......เดือน..พฤศจิกำยน....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  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-30......เดือน..พฤศจิกำยน....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,633.00 ๑,๖๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,633.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 160/2565 (22  พ.ย.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  24 รายการ 1,124.00 ๑,๑๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,124.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 175/2565 (23  พ.ย.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,513.00 ๑,๕๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,513.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 176/2565 (24  พ.ย.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,318.00 ๑,๓๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,318.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 177/2565 (25  พ.ย.64)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ 1,683.00 ๑,๖๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,683.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 178/2565 (26  พ.ย.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,811.00 ๑,๘๑๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,811.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 182/2565 (27  พ.ย.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 1,362.00 ๑,๓๖๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,362.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 183/2565 (28  พ.ย.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,263.00 ๑,๒๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,263.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 184/2565 (29  พ.ย.64)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 715.00 ๗๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 715.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 185/2565 (30  พ.ย.64)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  8 รายการ 3,615.00 ๓,๖๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ้ากัด 3,615.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/2565 (30  พ.ย.64)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ือน้้าด่ืมแบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้านน้้าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 132/2565 (10 พ.ย.64)

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 (IP Phone) 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด 34,240.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 101/2565 (2 พ.ย.64)

วัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ
1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ 2,737.00 ๒,๗๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า 2,737.00 ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 135/2565 (10 พ.ย.64)

วัสดุ ก่อสร้ำงและประปำ
1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 11,820.00 ๑๑,๘๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเพชรวัสดุ 11,820.00 ร้านดวงเพชรวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 136/2565 (10 พ.ย.64)



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  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-30......เดือน..พฤศจิกำยน....พ.ศ...2564....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 41,280.00 ๔๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พีดีวัสดุ 41,280.00 ร้าน พีดีวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 180/2565 (26 พ.ย.64)
วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 ซ้ือก๊าซออกซิเจนเหลว 815.02 ลบ.ม. 21,801.79 ๒๑,๘๐๑.๗๙ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัด 21,801.79 บ.แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 138/2565(10 พ.ย.64)
2 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ 10,925.00 ๑๐,๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คลัชเทอร์ จ้ากัด 10,925.00 บ.คลัชเทอร์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 144/2565 (10 พ.ย.64)
3 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 16,050.00 ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริภัทร เมดิคอล 16,050.00 หจก.ภูริภัทร เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 145/2565(10 พ.ย.64)
4 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ 19,850.00 ๑๙,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ้ากัด 19,850.00 บ.ไซเอนซ์ เมด จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 146/2565(10 พ.ย.64)
5 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ 95,000.00 ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนา อีควิปเม้นท์ 95,000.00 หจก.ลานนา อีควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 147/2565 (10 พ.ย.64)
6 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 1,819.00 ๑,๘๑๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด 1,819.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/2565 (23 พ.ย.64)
7 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ 28,545.00 ๒๘,๕๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด 28,545.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 173/2565 (23 พ.ย.64)
8 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ 14,358.00 ๑๔,๓๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนา อีควิปเม้นท์ 14,358.00 หจก.ลานนา อีควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 174/2565 (23 พ.ย.64)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 4 รายการ 2,430.00 ๒,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 2,430.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 134/2565 (10 พ.ย.64)
2 ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 1 หลัง 3,200.00 ๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 3,200.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 181/2565 (26 พ.ย.64)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 นายจอม พิมพ์อูบ/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/65 วันท่ี 21 ต.ค. 64

2 นายเสน่ห์ ทับไทย/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/65 วันท่ี 21 ต.ค. 64

3 นางตุ๊ ฟ่ันบ้านไร่/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/65 วันท่ี 21 ต.ค. 64

4 นายเสถียร ค าใจวุฒิ/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/65 วันท่ี 21 ต.ค. 64

5 นายผล ชานุวัฒน์/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/65 วันท่ี 1 พ.ย. 64

6 นายสมัคร อินชายเขา/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/65 วันท่ี 1 พ.ย. 64

7 นายจอม พิมพ์อูบ/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/65 วันท่ี 1 พ.ย. 64

8 นายเสน่ห์ ทับไทย/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/65 วันท่ี 1 พ.ย. 64

9 นายเสมอ ชานุวัฒน์/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 097/65 วันท่ี 1 พ.ย. 64

10 นางชลอม อินแสน/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/65 วันท่ี 10 พ.ย. 64

11 นายบุญยืน ขัดสี/Special Tray Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/65 วันท่ี 10 พ.ย. 64

12 นายผล ชานุวัฒน์/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/65 วันท่ี 10 พ.ย. 64

13 นายพุด สึกสี/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/65 วันท่ี 10 พ.ย. 64

8,100.00           

วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

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

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30....เดือน.......พฤศจิกายน.....พ.ศ......2564....... (1)



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 19,875.00           22,500.00        เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส พรีเมด ฟาร์มา พลัส เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/65 10/11/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,920.00            5,401.00         เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 121/65 10/11/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,940.00           104,000.60      เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/65 10/11/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,200.00            9,844.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 123/65 10/11/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 167,080.00         335,145.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 124/65 10/11/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 108,550.00         292,500.00      เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 125/65 10/11/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,350.00           68,440.00        เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 126/65 10/11/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,420.00            2,420.60         เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม คอนติเนนเติล-ฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 127/65 10/11/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,086.50            2,086.50         เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์ เกร๊ทเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 128/65 10/11/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,568.30           88,926.85        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 129/65 10/11/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00            2,247.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 130/65 10/11/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,391.00            1,754.40         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 131/65 10/11/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,770.00           18,770.00        เฉพาะเจาะจง รพ. พิชัย รพ. พิชัย เป็นผู้เสนอราคาได้ 1839 25/11/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,400.00           26,800.00        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 163/65 22/11/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,200.00            1,391.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ ฟาร์ม่าไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 164/65 22/11/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,250.00            9,600.00         เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 165/65 22/11/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00            5,700.00         เฉพาะเจาะจง สรรพสิทธ์ิ สมุนไพร สรรพสิทธ์ิ สมุนไพร เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/65 22/11/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......พฤศจิกำยน 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  พฤศจิกำยน  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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......พฤศจิกำยน 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  พฤศจิกำยน  2564 (๑)

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00           11,770.00        เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 167/65 22/11/2564

19 ซ้ือวัสดุทางเภสัชกรรม 125,900.00         134,000.00      เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ ซอง วานิชภัณฑ์ ซอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 168/65 22/11/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,500.00            12,605.00        เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 169/65 22/11/2564

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,575.00            3,575.00         เฉพาะเจาะจง พรีเมด พรีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 170/65 22/11/2564



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)

1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 083/65 ลงวันท่ี 28 ต.ค.64
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,610.00    44,610.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 017/65 ลงวันท่ี 5 ต.ค.64
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,739.40    50,739.40   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 082/65 ลงวันท่ี 28 ต.ค.64
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,550.00    16,550.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/65 ลงวันท่ี 28 ต.ค.64
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,500.00    33,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 045/65 ลงวันท่ี 7 ต.ค.64
6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 63,000.00    63,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินท์เฮ็ลธ์แคร์ หจก.ชรินท์เฮ็ลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 080/65 ลงวันท่ี 28 ต.ค.64
7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,050.00    16,050.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริตภัทร์ หจก.ภูริตภัทร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 145/65 ลงวันท่ี 10 พ.ย.64
8 วัสดุการแพทย์ 21,801.79    21,801.79   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/65 ลงวันท่ี 25 ต.ค.64
9 วัสดุการแพทย์ 963.00         963.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 025/64 ลงวันท่ี 30 ก.ย.64

259,714.19  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ....พฤศจิกายน..พ.ศ.. 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน..พฤศจิกายน..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    75,073.44      75,073.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 211/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    42,800.00      42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 213/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 217/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,490.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 218/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 219/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    29,362.00      29,362.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 221/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    14,310.00      14,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 023/2565 วันท่ี 7 ต.ค. 2564

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      1,050.00        1,050.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 1019/2564 วันท่ี 29 ก.ย. 2564

9 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    13,060.00      13,060.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 096/2565 วันท่ี 1 พ.ย. 2564

10 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 094/2565 วันท่ี 1 พ.ย. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 3๐ เดือน พฤศจิกายน 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)

วัสดุ ส ำนักงำน
1 ซ้ือกระดาษไขและหมึกโรเนียว 2 รายการ 6,300.00 ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค. โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,300.00 บ.เอส.เค. โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 262/2565 (22 ธ.ค.64)
2 วัสดุ ส านักงาน 21 รายการ 38,069.50 ๓๘,๐๖๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 38,069.50 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 265/2565 (23 ธ.ค.64)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 วัสดุ ส านักงาน 21 รายการ 38,071.50 ๓๘,๐๗๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 38,071.50 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 265/2565 (23 ธ.ค.64)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 915.00 ๙๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 915.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 205/2565 (1 ธ.ค.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 803.00 ๘๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 803.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 206/2565 (2 ธ.ค.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 788.00 ๗๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 788.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 207/2565 (3 ธ.ค.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  4 รายการ 1,240.00 ๑,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 1,240.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 207.1/2565 (3 ธ.ค.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 885.00 ๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 885.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 208/2565 (4 ธ.ค.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,040.00 ๑,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,040.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 209/2565 (5 ธ.ค.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,080.00 ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,080.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 210/2565 (6 ธ.ค.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 931.00 ๙๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 931.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 216/2565 (7 ธ.ค.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 593.00 ๕๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 593.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 222/2565 (8 ธ.ค.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 922.00 ๙๒๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 922.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/2565 (9 ธ.ค.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  10 รายการ 3,499.00 ๓,๔๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 3,499.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 225/2565 (9 ธ.ค.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 711.00 ๗๑๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 711.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 243/2565 (10 ธ.ค.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 519.00 ๕๑๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 519.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 244/2565 (11 ธ.ค.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 752.00 ๗๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 752.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 245/2565 (12 ธ.ค.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 815.00 ๘๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 815.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 246/2565 (13 ธ.ค.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  8 รายการ 361.00 ๓๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 361.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 247/2565 (14 ธ.ค.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,013.00 ๑,๐๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,013.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 248/2565 (15 ธ.ค.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 802.00 ๘๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 802.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 249/2565 (16 ธ.ค.64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......ธันวำคม  2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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



๑๙ ซ้ืออาหารสด  5 รายการ 2,748.00 ๒,๗๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 2,748.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 250/2565 (17 ธ.ค.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,002.00 ๑,๐๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,002.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 252.1/2565 (17 ธ.ค.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,043.00 ๑,๐๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,043.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 253/2565 (18 ธ.ค.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 541.00 ๕๔๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 541.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 254/2565 (19 ธ.ค.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 787.00 ๗๘๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 787.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 255/2565 (20 ธ.ค.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  8 รายการ 4,855.00 ๔,๘๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 4,855.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 257/2565 (21 ธ.ค.64)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ือน้ าด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้านน้ าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 228/2565 (9 ธ.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
วัสดุวิทย์ ฯ 13 รายการ 278,288.00 ๒๗๘,๒๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 278,288.00 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 252/2565 (17 ธ.ค.64)

1 วัสดุวิทย์ ฯ 13 รายการ 384,624.25 ๓๘๔,๖๒๔.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 384,624.25 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 275/2565 (30 ธ.ค.64)
2 ซ้ือ Red Dot 8 แพ็ค 2,800.00 ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย 2,800.00 หจก.วากัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 226/2565 (9 ธ.ค.64)
3 ซ้ือก๊าซออกซิเจนเหลว 968 ลบ.ม. 25,894.00 ๒๕,๘๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 25,894.00 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 227/2565 (9 ธ.ค.64)

ค่ำสำธำรณูปโภค
1 เช่าโทรสัพท์ตู้สาขา IP Phone 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 34,240.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 188/2565(1 ธ.ค.64)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Film hanger หนีบฟิล์มเด่ียว 500.00             100.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

2 Alcohol lamp ตะเกียงโลหะ 340.00             250.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

3 Plastic torch ส าหรับจุดไฟแบบพลาสติก 300.00             180.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

4 Shade guide Vitashade 3D Master 5,000.00           5,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

5 Impression material syringe 1,500.00           60.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 190/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

6 หัวขัด Acrylic 0674HP เขียว 320.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

7 หัวขัด Acrylic 0676HP เขียว 320.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

8 หัวขัด Acrylic 0675HP เขียว 160.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

9 หัวขัด Acrylic 0664HP เทา 400.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

10 หัวขัด Acrylic 0666HP เทา 400.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

11 หัวขัด Acrylic 0654HP เหลือง 160.00             80.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

12 Carbide bur (ฟันปลอม) 5420.060HP 1,300.00           680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

13 Carbide bur (ฟันปลอม) 5520.060HP 1,300.00           680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

14 Carbide bur (ฟันปลอม) 5620.045HP 1,300.00         680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

15 Superfine diamond ขัด composite flame FO-601EF 450.00           45.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

16 Superfine diamond ขัด composite flame FO-42EF 450.00           45.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

17 Superfine diamond ขัด composite flame FO-23EF 450.00           45.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

18 Superfine diamond ขัด composite rugby FO-501EF 450.00           45.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

19 Face shield kit ขนาดใหญ่ 2 แผ่ขนาดเล็ก 1 แผ่น 3,000.00         500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

20 นางประสิทธ์ิ แก้วหิน/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

21 นางชลอม อินแสน/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

22 นายบุญยืน ขัดสี/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

23 นางวิชชุด า ถุงแก้ว/จบงาน TP Lower 475.00           475.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....2564......... (1)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....2564......... (1)

24 นางสาวปรางค์รดา ภาณุวณิชชากร/ Wrap Around Upper+Lower 800.00           400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

25 นางตุ๊ ฟ่ันบ้านไร่/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 161/65 วันท่ี 22 พ.ย. 64

26 นายเสน่ห์ ทับไทย/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/65 วันท่ี 30 พ.ย. 64

27 นายสมัคร อินชายเขา/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/65 วันท่ี 30 พ.ย. 64

28 นายเสถียร ค าใจวุฒิ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/65 วันท่ี 30 พ.ย. 64

29 นายจอม พิมพ์อูบ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00         1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 186/65 วันท่ี 30 พ.ย. 64

30 นายน่ิม อยู่ยงค์/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 224/65 วันท่ี 9 ธ.ค. 64

31 นางประสิทธ์ิ แก้วหิน/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 224/65 วันท่ี 9 ธ.ค. 64

32 นายผล ชานุวัฒน์/จบงาน FD Upper +TP Lower 1,975.00         1,975.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 224/65 วันท่ี 9 ธ.ค. 64
34,850.00       



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 16,127.10           54,462.50   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 229/65 09/12/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 78,000.00           94,695.00   เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สถานเสาวภา เป็นผู้เสนอราคาได้ 230/65 09/12/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,200.00           46,438.00   เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา ERIG สถานเสาวภา ERIG เป็นผู้เสนอราคาได้ 231/65 09/12/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,000.00           100,000.00  เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 232/65 09/12/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,161.50           37,500.00   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 233/65 09/12/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,624.00            5,530.00     เฉพาะเจาะจง ยูนิซัน ยูนิซัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 234/65 09/12/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,854.00           28,625.10   เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 235/65 09/12/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,750.00            10,500.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 236/65 09/12/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,158.00           12,539.25   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 237/65 09/12/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,920.00           112,055.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 238/65 09/12/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,700.00           19,260.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 239/65 09/12/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,760.00            7,346.20     เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 240/65 09/12/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,450.00           19,200.00   เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 241/65 09/12/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,400.00            5,400.00     เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 242/65 09/12/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,000.00           100,000.00  เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 271/65 27/12/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,000.00           33,000.00   เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 272/65 27/12/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......ธันวำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  29 ธันวำคม 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)

1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,358.00    14,358.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ หจก.คลีนซายส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 174/65 ลงวันท่ี 23 พ.ย.64
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,590.00    22,590.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 081/65 ลงวันท่ี 28 ต.ค.64
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,545.00    28,545.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 173/65 ลงวันท่ี 23 พ.ย.64
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย หจก.วากัสเมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 226/65 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.64
5 วัสดุการแพทย์ 10,925.00    10,925.00   เฉพาะเจาะจง บ.คลัชเทอร์ จ ากัด บ.คลัชเทอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 144/65 ลงวันท่ี 10 พ.ย.64
6 วัสดุการแพทย์ 1,819.00      1,819.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/65 ลงวันท่ี 23 พ.ย.64
7 วัสดุการแพทย์ 25,894.00    25,894.00   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 226/65 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.64
8 วัสดุการแพทย์ 2,921.10      2,921.10     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 187/65 ลงวันท่ี 1 ธ.ค.64

109,852.10  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ...ธันวาคม...พ.ศ.. 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..ธันวาคม..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    75,073.44      75,073.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 211/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    42,800.00      42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 213/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 217/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,490.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 218/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 219/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    29,362.00      29,362.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 220/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

9 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 199/2565 วันท่ี 1 ธ.ค. 2564

10 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 215/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (๑)


