
หน่วยบริการแม่ข่าย ประเภทแผน ประเภท รายการ จ านวน งบค่าเส่ือมUC สมทบเงินบ ารุง งบอ่ืนๆ รวมเงิน การอนุมัติ

รพ.สต.บ้านน ้าหมีใหญ่ วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)

1 22,000.00 0 0 22,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.บ้านน ้าหมีใหญ่ วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง (Unit Supply) 1 100,000.00 0 0 100,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.บ้านน ้าหมีใหญ่ วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 2,500.00 0 0 2,500.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.ผักขวง วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 1 70,000.00 0 0 70,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ผักขวง วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล 1 22,000.00 0 0 22,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.ผักขวง วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 2,500.00 0 0 2,500.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.ผักขวง วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เตียงตรวจภายใน 1 21,300.00 0 0 21,300.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ผักขวง วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองช่ังน ้าหนักแบบดิจติอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 1 20,000.00 0 0 20,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการ (ทาสีภายนอกอาคาร

และพื นอาคารชั น 2)

1 73,000.00 0 0 73,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล 1 22,000.00 0 0 22,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 2,500.00 0 0 2,500.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินระดับจังหวัด ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารบริการ 1 150,000.00 10,000.00 0 160,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 

18000 บีทียู

2 45,200.00 0 0 45,200.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.บ้านแพะ วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)

2 8,600.00 0 0 8,600.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ป่าคาย วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 2 44,000.00 0 0 44,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ป่าคาย วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 1 18,000.00 0 0 18,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ป่าคาย วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 5,000.00 0 0 5,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รายการแผนงบค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2565
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รพ.สต.ป่าคาย วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)

2 8,600.00 0 0 8,600.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.ป่าคาย วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 2,500.00 0 0 2,500.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.ป่าคาย วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล 1 22,000.00 0 0 22,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.น ้าพี วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั งพื น 1 7,900.00 0 0 7,900.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.น ้าพี วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 

Inverter) ขนาด 18000 บีทียู

2 59,200.00 0 0 59,200.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.น ้าพี วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการ (ปรับปรุงห้องน ้า และ

ห้องซักล้าง)

1 42,200.00 0 0 42,200.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.สต.น ้าพี วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)

1 22,000.00 0 0 22,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.สต.น ้าพี วงเงินระดับจังหวัด ครุภัณฑ์ เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 5,000.00 0 0 5,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินระดับจังหวัด ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ 1 200,000.00 0 0 200,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองขูดหินปูน Peizo Ultrasonic 1 2,354.26 32,645.74 0 35,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินระดับจังหวัด ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอ้านวยการ (ตึกบริหาร) 1 430,000.00 0 0 430,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 1 350,000.00 0 0 350,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินระดับจังหวัด ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (ฝ่ังซ้าย) 1 400,000.00 0 0 400,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื อ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต 1 165,000.00 0 0 165,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. ครุภัณฑ์ เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ 1 268,000.00 0 0 268,000.00 1/2564 (วันท่ี 29/10/2564)

รพ.ทองแสนขัน วงเงินระดับเขต ครุภัณฑ์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน

1 1,750,000.00 0 0 1,750,000.00 1/2564 (วันท่ี 30/11/2564)
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รพ.ทองแสนขัน วงเงินระดับจังหวัด ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเช่ือมระหว่างอาคารผู้ป่วย

นอกและอาคารผู้ป่วยใน

1 170,000.00 0 0 170,000.00 2/2564 (วันท่ี 30/11/2564)

4,533,354.26 42,645.74 4,576,000.00

 

รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน



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  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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......ตุลำคม 2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31....เดือน....ตุลำคม....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......ตุลำคม 2564..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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

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)
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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)
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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)



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 290/2565 วันท่ี 5 ม.ค. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      64,200.00      64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 293/2565 วันท่ี 7 ม.ค. 2565

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 298/2565 วันท่ี 10 ม.ค. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      14,298.00      14,298.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 297/2565 วันท่ี 10 ม.ค. 2565

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           330.00           330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 289/2565 วันท่ี 28 ธ.ค. 2564

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 301/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      31,800.00      31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 300/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      38,400.00      38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 302/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 299/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

19 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      28,250.00      28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 303/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (๑)

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      11,961.00      11,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 415/2565 วันท่ี 31 ม.ค. 2565

21 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      88,275.00      88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 308/2565 วันท่ี 10 ม.ค. 2565

22 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 302/2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
 จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 305//2565 วันท่ี 4 ม.ค. 2565

๔๔๖,๑๐๗.๔๔



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Temporary cement 1,099.96     1,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 315/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
2 Dycal Life Regular 856.00        950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 315/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
3 Dentine Adhesive Optibond s Bottle Refill 6 ML 4,494.00     749.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 315/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
4 Fluoride gel 1,100.00     1,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
5 Fluoride vanish แก้เสียวฟัน 1,060.00     2,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
6 EDTA cream (RC Prep) 560.00        950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
7 Topical anesthesia gel 1,050.00     350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
8 GI base แบบฉีด 1,500.00     900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
9 Blade No.12 650.00        650.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
10 Formocresol 90.00          180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
11 Tripple syringe tip 1,500.00     200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
12 Gutta percha No.15-40 280.00        320.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
13 Handpiece lubricant spray 1,100.00     550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 316/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
14 เส้ือกาวน์กันน้ า 22,000.00    1,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 318/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
15 นายณรงค์ ด ารงค์กุล/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 263/65 วันท่ี 23 ธ.ค. 64
16 นางชลอม อินแสน/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,815.00     1,815.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 263/65 วันท่ี 23 ธ.ค. 64
17 นายบุญยืน ขัดสี/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00     1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 263/65 วันท่ี 23 ธ.ค. 64
18 นายวงค์ เยบ้านไร่/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00     1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 263/65 วันท่ี 23 ธ.ค. 64
19 นางกุม ชิดชม/Special Tray Upper+Lower 300.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 283/65 วันท่ี 4 ม.ค. 65
20 นายอานนท์ แช่มช้อย/Special Tray Upper+Lower 300.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 283/65 วันท่ี 4 ม.ค. 65
21 นางวราภรณ์ กรรข า/Bite Block Upper 150.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 283/65 วันท่ี 4 ม.ค. 65
22 นายน่ิม อยู่ยงค์/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 283/65 วันท่ี 4 ม.ค. 65

23 นายณรงค์ ด ารงค์กุล/จบงาน TP Upper+Lower 955.00         955.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 314/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

24 นางประสิทธ์ิ แก้วหิน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00       1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 314/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65
48,659.96     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......มกรำคม.......

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี........31......เดือน........มกรำคม.............พ.ศ…2565........ (1)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง



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 15,240.00           15,420.00        เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/65 14/01/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง อย.วัตถุออกฤทธ์ิ Rubifen อย.วัตถุออกฤทธ์ิ Rubifen เป็นผู้เสนอราคาได้ 328/65 14/01/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,170.00            1,170.00         เฉพาะเจาะจง อย.วัตถุออกฤทธ์ิ อย.วัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 329/65 14/01/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,893.80           30,041.20        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4 รายการ องค์การเภสัชกรรม 4 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 330/65 14/01/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,520.00           13,545.00        เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/65 14/01/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,943.40            4,943.40         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 332/65 14/01/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 84,423.00           85,065.00        เฉพาะเจาะจง ซิลลิค Seretide ซิลลิค Seretide เป็นผู้เสนอราคาได้ 333/65 14/01/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,594.00           36,594.00        เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 334/65 14/01/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,953.00           34,841.00        เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 335/65 14/01/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00            5,500.90         เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 336/65 14/01/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,836.00           21,220.00        เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 337/65 14/01/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,050.00           11,526.50        เฉพาะเจาะจง ที โอ ที โอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 338/65 14/01/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,500.00           56,175.00        เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 339/65 14/01/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,100.00            5,342.00         เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 340/65 14/01/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,225.00           36,339.20        เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/65 14/01/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,120.00            1,460.00         เฉพาะเจาะจง แอลบีเอส แอลบีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 342/65 14/01/2565

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,700.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 403/65 28/01/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,889.60           60,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 404/65 28/01/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......มกรำคม 2565.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  1 - 31  มกรำคม  2565 (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.......มกรำคม 2565.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  1 - 31  มกรำคม  2565 (๑)

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00           15,360.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 405/65 28/01/2565

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 90,385.00           136,990.80 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 406/65 28/01/2565

473,042.80         



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 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม ๒๕๖๕ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 254/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

2 จ้างเหมาขนขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ 285/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

3 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 286/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

4 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 287/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

5 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 288/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กาชาด) 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สภากาดไทย สภากาดไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 289/65 วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 293/65 วันท่ี ๗ มกราคม ๖๕

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,298.00 14,298.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 297/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์คอร์ปเรช่ัน บจก.อินเตอร์คอร์ปเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 298/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเจ.เมดิคอล บจก.พีเจ.เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 299/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยดิสนอส บจก.ไทยดิสนอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 300/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

12 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพี กรุ๊ป บจก.เอ็มพี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 301/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

13 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็ก บจก.อาร์เอ็ก เป็นผู้เสนอราคาได้ 302/65 วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

14 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง สภากาดไทย สภากาดไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ ๓๐๓/๖๕ วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,161.00 15,161.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล๊ปมาสเตอร์แอ็ดวานซ์ บจก.แล๊ปมาสเตอร์แอ็ดวานซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๓๐๔/๖๕ วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

16 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ ๓๐๕/๖๕ วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

17 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,073.55 75,073.55 เฉพาะเจาะจง บจก.เอดีซี บจก.เอดีซี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๓๐๖/๖๕ วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๘๘,๒๗๕.๐๐ 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ ๓๐๘/๖๕ วันท่ี ๑๐ ม.ค.๖๕

19 จ้างท าหน้าต่างบานเล่ือนสลับ ๓,๐๐๐.๐๐ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.M.กระจกลูมิเนียม ร้าน P.M.กระจกลูมิเนียม เป็นผู้เสนอราคาได้ 238/65 วันท่ี 25 ม.ค.65

20 จ้างซ่อมตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบเคร่ืองอบไอน้ า ๙,๐๙๕.๐๐ 9,095.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธ วิศวกรรม หจก.จิระเมธ วิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 392/65 วันท่ี 25 ม.ค.65

21 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้า ขนาด 60 ปอนด์ ๒,๕๐๐.๐๐ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที.วี.ซัพพลายเซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน พี.ที.วี.ซัพพลายเซลล์แอนด์เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 393/65 วันท่ี 25 ม.ค.65

22 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า ขนาด 120 ปอนด์ ๔,๓๐๐.๐๐ 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที.วี.ซัพพลายเซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน พี.ที.วี.ซัพพลายเซลล์แอนด์เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 394/65 วันท่ี 25 ม.ค.65

23 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ๓๙,๗๖๖.๕๕ 39,766.55 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอลไดแอก บจก.โกลบอลไดแอก เป็นผู้เสนอราคาได้ 395/65 วันท่ี 25 ม.ค.65

24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๑๒,๖๐๐.๐๐ 12,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 409/65 วันท่ี 28 ม.ค.65

25 ซ้ือวัสดุวิทธาศาสตร์การแพทย์ ๑๑,๙๖๑.๐๐ 11,961.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์แล๊ป บจก.มาสเตอร์แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

26 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก ๗,๑๐๐.๐๐ 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 416/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......  1 - 31 ...เดือน......มกรำคม...พ.ศ.......2565...... (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 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......  1 - 31 ...เดือน......มกรำคม...พ.ศ.......2565...... (๑)

27 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก ๗,๑๐๐.๐๐ 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 417/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

28 จ้างเหมาสแกนเวรระเบียนผู้ป่วยนอก ๗,๑๐๐.๐๐ 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 418/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

29 จ้างเหมาขนขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย ๑๐,๘๐๐.๐๐ 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ 419/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

30 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔,๙๐๐.๐๐ 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 420/65 วันท่ี 31 ม.ค.65

๕๗๘,๒๘๐.๑๐



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)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 น ้ำยำซักผ้ำ ผงซักฟอก 21 รำยกำร 36,460.00 ๓๖,๔๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด 36,460.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 346/2565 (14 มี.ค.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซื ออำหำรสด  12 รำยกำร 883.00 ๘๘๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 883.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 279.1/2565 (1 ม.ค.65)
๒ ซื ออำหำรสด  11 รำยกำร 780.00 ๗๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 780.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 280/2565 (2 ม.ค.65)
๓ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร 759.00 ๗๕๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 759.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 281/2565 (3 ม.ค.65)
๔ ซื ออำหำรสด  14 รำยกำร 634.00 ๖๓๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 634.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 282/2565 (4 ม.ค.65)
๕ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร 1,012.00 ๑,๐๑๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,012.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 290/2565 (5 ม.ค.65)
๖ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร 770.00 ๗๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 770.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 291/2565 (6 ม.ค.65)
๗ ซื ออำหำรสด  8 รำยกำร 5,498.00 ๕,๔๙๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด 5,498.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 292/2565 (7 ม.ค.65)
๘ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร 1,166.00 ๑,๑๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,166.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 292.1/2565 (7 ม.ค.65)
๙ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร 919.00 ๙๑๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 919.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 294/2565 (8 ม.ค.65)

๑๐ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร 981.00 ๙๘๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 981.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 295/2565 (9 ม.ค.65)
๑๑ ซื ออำหำรสด  15 รำยกำร 1,045.00 ๑,๐๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,045.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 296/2565 (10 ม.ค.65)
๑๒ ซื ออำหำรสด  11 รำยกำร 1,100.00 ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,100.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 313/2565 (11 ม.ค.65)
๑๓ ซื ออำหำรสด  13 รำยกำร 582.00 ๕๘๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 582.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 323/2565 (12 ม.ค.65)
๑๔ ซื ออำหำรสด  20 รำยกำร 1,195.00 ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 324/2565 (13 ม.ค.65)
๑๕ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร 1,012.00 ๑,๐๑๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,012.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 325/2565 (14 ม.ค.65)
๑๖ ซื ออำหำรสด  6 รำยกำร 4,590.00 ๔,๕๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด 4,590.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 326/2565 (15 ม.ค.65)
๑๗ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร 692.00 ๖๙๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 692.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 347/2565 (15 ม.ค.65)
๑๘ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร 951.00 ๙๕๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 951.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 348/2565 (16 ม.ค.65)
๑๙ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร 1,018.00 ๑,๐๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,018.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 349/2565 (17 ม.ค.65)
๒๐ ซื ออำหำรสด  11 รำยกำร 666.00 ๖๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 666.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 350/2565 (18 ม.ค.65)
๒๑ ซื ออำหำรสด  19 รำยกำร 1,013.00 ๑,๐๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,013.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 351/2565 (19 ม.ค.65)
๒๒ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร 650.00 ๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 650.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 354/2565 (20 ม.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......มกรำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มกรำคม....พ.ศ...2565....... (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......มกรำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มกรำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๓ ซื ออำหำรสด  19 รำยกำร 1,055.00 ๑,๐๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,055.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 355/2565 (21 ม.ค.65)
๒๔ ซื ออำหำรสด  8 รำยกำร 5,124.00 ๕,๑๒๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด 5,124.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 356/2565 (21 ม.ค.65)
๒๕ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร 795.00 ๗๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 795.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 366/2565 (22 ม.ค.65)
๒๖ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร 839.00 ๘๓๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 839.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 367/2565 (23 ม.ค.65)
๒๗ ซื ออำหำรสด  18 รำยกำร 820.00 ๘๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 820.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 368/2565 (24 ม.ค.65)
๒๘ ซื ออำหำรสด  14 รำยกำร 969.00 ๙๖๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 969.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 369/2565 (25 ม.ค.65)
๒๙ ซื ออำหำรสด  16 รำยกำร 848.00 ๘๔๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 848.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 396/2565 (26 ม.ค.65)
๓๐ ซื ออำหำรสด  12 รำยกำร 497.00 ๔๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 497.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 397/2565 (27 ม.ค.65)
๓๑ ซื ออำหำรสด   14 รำยกำร 763.00 ๗๖๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 763.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 398/2565 (28 ม.ค.65)
๓๒ ซื ออำหำรสด  9 รำยกำร 4,229.00 ๔,๒๒๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด 4,229.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 399/2565 (28 ม.ค.65)
๓๓ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร 820.00 ๘๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 820.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 410/2565 (29 ม.ค.65)
๓๔ ซื ออำหำรสด  14 รำยกำร 723.00 ๗๒๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 723.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 411/2565 (30 ม.ค.65)
๓๕ ซื ออำหำรสด  17 รำยกำร 921.00 ๙๒๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 921.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 412/2565 (31 ม.ค.65)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซื อน ้ำด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ้ำด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้ำนน ้ำด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 414/2565 (31 ม.ค.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 e-bidding งวด3 10 รำยกำร 288,277.75 ๒๘๘,๒๗๗.๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ้ำกัด 288,277.75 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 311/2565 (10 ธ.ค.65)
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7 รำยกำร 7,696.00 ๗,๖๙๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.วี.อำร์.ซัพพอร์ต 7,696.00 หจก.วี.อำร์.ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอรำคำได้ 319/2565 (11 ม.ค.65)

3 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3 รำยกำร 41,700.00 ๔๑,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ้ำกัด 41,700.00 บ.เอฟ.ซี.พี.จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 320/2565 (11 ม.ค.65)
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13 รำยกำร 12,685.00 ๑๒,๖๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 12,685.00 หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอรำคำได้ 321/2565 (11 ม.ค.65)
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 9 รำยกำร 48,400.00 ๔๘,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ้ำกัด 48,400.00 บ.ไซเอนซ์เมด จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 322/2565 (11 ม.ค.65)
6 ซื อก๊ำซออกซิเจนเหลว 860.07 ลบ.ม. 23,006.87 ๒๓,๐๐๖.๘๗ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟตี โปรดักส์ จ้ำกัด 23,006.87 บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟตี โปรดักส์ จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 352/2565 (19 ม.ค.65)

7 ซื อ K-Y jell   80  หลอด 2,240.00 ๒,๒๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลล์ (1997) จ้ำกัด 2,240.00 บ.ที.โอ.เคมีคอลล์ (1997) จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 353/2565 (19 ม.ค.65)



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......มกรำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มกรำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

8 e-bidding งวด4 9 รำยกำร 129,055.00 ๑๒๙,๐๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ้ำกัด 129,055.00 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 390/2565 (25 ธ.ค.65)
9 ซื อก๊ำซออกซิเจนเหลว 949.17 ลบ.ม. 25,390.00 ๒๕,๓๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟตี โปรดักส์ จ้ำกัด 25,390.00 บ.แสตนดำร์ดก๊ำซแอนด์เซฟตี โปรดักส์ จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 433/2565 (4 ก.พ.65)

ค่ำสำธำรณูปโภค
1 เช่ำโทรสัพท์ตู้สำขำ IP Phone 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด 34,240.00 บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 279/2565(1 ม.ค.65)
2 เช่ำโทรสัพท์ตู้สำขำ IP Phone 34,241.00 ๓๔,๒๔๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด 34,241.00 บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 413/2565(31 ม.ค.65)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 ซื อเคร่ืองสแกนบำร์โค้ด 10 เคร่ือง 36,500.00 ๓๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ำกัด 36,500.00 บ.สตำร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 309/2565 (10 ม.ค.65)

ซื ออุปกรณ์อ่ำนบัตร 1 เคร่ือง 7,000.00 ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ำกัด 7,000.00 บ.สตำร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 310/2565 (10 ม.ค.65)
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1 เก้ำอี  โต๊ะพับ 3 รำยกำร 40,500.00 ๔๐,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 40,500.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 312/2565 (10 ม.ค.65)
 817,460.62    



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 27,873.50    27,873.50   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 344/65 ลงวันท่ี 14 ม.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,253.00    23,253.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 343/65 ลงวันท่ี 14 ม.ค.65
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,850.00    19,850.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 146/65 ลงวันท่ี 10 พ.ย.64
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 345/65 ลงวันท่ี 14 ม.ค.65
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,696.00      7,696.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาได้ 319/65 ลงวันท่ี 11 ม.ค.65
7 วัสดุการแพทย์ 23,006.87    23,006.87   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 352/65 ลงวันท่ี 19 ม.ค.65
8 วัสดุการแพทย์ 1,187.70      1,187.70     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 276/65 ลงวันท่ี 30 ธ.ค.64

115,367.07  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน...มกราคม...พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..มกราคม..พ.ศ....2565....... (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           330.00           330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 427/2565 วันท่ี 1 ก.พ. 2565

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      88,009.25      88,009.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโน
สติก จ ากัด

บริษัท เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโน
สติก จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 0

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      64,200.00      64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 424/2565 วันท่ี 1 ก.พ. 2565

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      68,000.00      68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 476/2565 วันท่ี 24 ก.พ. 2566

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      42,500.00      42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 480/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2567

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        9,650.00        9,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 484/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2565

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์           710.00           710.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 485/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2565

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        9,965.00        9,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 487/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2565

9 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 426//2565 วันท่ี 1 ก.พ. 2565

๒๙๕,๓๘๔.๒๕

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (๑)



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 Unifast Powder+Liquid Pink Self-Cure Acrylic Resin 2,450.00        3,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 189/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

2 Reline Material (Soft Liner) 2,810.00        2,820.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 189/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

3 Recestyptine Haemostatic Solution Agent (Stop bleed) 1,340.00        1,340.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 189/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

4 Local Anesthesia 4% 1:100,000 650.00           650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 189/65 วันท่ี 1 ธ.ค. 64

5 นายบุญชู เอ่ียมอ่อน/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

6 นางวศินี ทวีพานิช/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

7 นางกุม ชิดชม/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

8 นายอานนท์ แช่มช้อย/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

9 นางวราภรณ์ กรรข า/จบงาน TP Upper 1,710.00        1,710.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

10 นายน่ิม อยู่ยงค์/จบงาน FD Upper+Lower 3,200.00        1,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/65 วันท่ี 28 ม.ค. 65

11 นายบุญชู เอ่ียมอ่อน/Bite Block Upper+Lower 300.00           150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 440/65 วันท่ี 9 ก.พ. 65

12 นางสมเพชร เพชรัตน์/จบงาน TP Upper 405.00           405.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 440/65 วันท่ี 9 ก.พ. 65

13 ร.ต.อ.ชาญ ชาญชัยภูวดล/Repair TP Upper 300.00           300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 440/65 วันท่ี 9 ก.พ. 65
14,365.00     

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

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

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี......28.......เดือน........กุมภาพันธ์.......พ.ศ.......2565......... (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 8,000.00            20,000.00        เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 459/65 18/02/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,900.00            10,331.50        เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 460/65 18/02/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,150.00          138,000.00      เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 461/65 18/02/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,640.00          16,680.00        เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 462/65 18/02/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,250.00            5,602.52         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า ฟาร์มีน่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 463/65 18/02/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,213.50          100,917.75      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 464/65 18/02/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,607.14            1,949.52         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร เป็นผู้เสนอราคาได้ 465/65 18/02/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,800.00            7,080.00         เฉพาะเจาะจง ที แมน ที แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 466/65 18/02/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 68,130.00          69,090.00        เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 467/65 18/02/2565

193,690.64         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......กุมภำพันธ์ 2565.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  1 - 28  กุมภำพันธ์  2565 (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 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 424/65 วันท่ี 1 ก.พ.65

2 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 425/65 วันท่ี 1 ก.พ.65

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/65 วันท่ี 1 ก.พ.65

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 627/65 วันท่ี 1 ก.พ.65

5 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 24/28 ก.พ.65 141,600.00 141,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 474/65 วันท่ี 23 ก.พ.65

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 476/65 วันท่ี 24 ก.พ.65

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาได้ 480/65 วันท่ี 28 ก.พ.65

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.เจ. เมดิคอล บจก.พี.เจ. เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 484/65 วันท่ี 28 ก.พ.65

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 485/65 วันท่ี 28 ก.พ.65

10 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 486/65 วันท่ี 28 ก.พ.65

11 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,965.00 9,965.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/65 วันท่ี 28 ก.พ.65

๓๕๗,๙๗๕.๐๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 28 ....เดือน..กุมภำพันธ์...พ.ศ.......2565...... (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)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือผ้าห่อเซ็ต 100 ผืน 7,700.00 ๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 7,700.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 444/2565 (9 ก.พ.65)
2 ซ้ือกล่องใส่อาหาร ชาม 2 รายการ 12,720.00 ๑๒,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 12,720.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/2565 (9 ก.พ.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,072.00 ๑,๐๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,072.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 423/2565 (1 ก.พ.65)
๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 626.00 ๖๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 626.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 429/2565 (2 ก.พ.65)
๓ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 908.00 ๙๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 908.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 430/2565 (3 ก.พ.65)
๔ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 749.00 ๗๔๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 749.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 431/2565 (4 ก.พ.65)
๕ ซ้ืออาหารสด  5 รายการ 3,988.00 ๓,๙๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 3,988.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 432/2565 (4 ก.พ.65)
๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 895.00 ๘๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 895.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 435/2565 (5 ก.พ.65)
๗ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 885.00 ๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 885.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 436/2565 (6 ก.พ.65)
๘ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 959.00 ๙๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 959.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 437/2565 (7 ก.พ.65)
๙ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,040.00 ๑,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,040.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 438/2565 (8 ก.พ.65)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 723.00 ๗๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 723.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 439/2565 (9 ก.พ.65)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  9 รายการ 814.00 ๘๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 814.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 447/2565 (10 ก.พ.65)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 823.00 ๘๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 823.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 448/2565 (11 ก.พ.65)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 5,458.00 ๕,๔๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 5,458.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 449/2565 (11 ก.พ.65)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,542.00 ๑,๕๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,542.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 450/2565 (12 ก.พ.65)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 937.00 ๙๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 937.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 451/2565 (13 ก.พ.65)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 440.00 ๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 440.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 452/2565 (14 ก.พ.65)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  10 รายการ 689.00 ๖๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 689.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 453/2565 (15 ก.พ.65)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 293.00 ๒๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 293.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 454/2565 (16 ก.พ.65)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 978.00 ๙๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 978.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 456/2565 (17 ก.พ.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......กุมภำพันธ์  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-28......เดือน..กุมภำพันธ์....พ.ศ...2565....... (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......กุมภำพันธ์  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-28......เดือน..กุมภำพันธ์....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๐ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 4,759.00 ๔,๗๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 4,759.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 457/2565 (18 ก.พ.65)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ 466.00 ๔๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 466.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 458/2565 (18 ก.พ.65)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,173.00 ๑,๑๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,173.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 468/2565 (19 ก.พ.65)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 951.00 ๙๕๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 951.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 469/2565 (20 ก.พ.65)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,158.00 ๑,๑๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,158.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 470/2565 (21 ก.พ.65)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,604.00 ๑,๖๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,604.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 471/2565 (22 ก.พ.65)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,417.00 ๑,๔๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,417.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 473/2565 (23 ก.พ.65)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,406.00 ๑,๔๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,406.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 475/2565 (24 ก.พ.65)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 1,120.00 ๑,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,120.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 477/2565 (25 ก.พ.65)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,450.00 ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,450.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/2565 (26 ก.พ.65)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  27 รายการ 2,508.00 ๒,๕๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,508.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 479/2565 (27 ก.พ.65)
๓๑ ซ้ืออาหารสด   14 รายการ 1,456.00 ๑,๔๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,456.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 481.1/2565 28 ก.พ.65)
๓๒ ซ้ืออาหารสด  7 รายการ 4,166.00 ๔,๑๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 4,166.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 482/2565 (28 ก.พ.65)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน้ าด่ืม ทิพย์ แสนขัน 3,750.00 ร้าน้ าด่ืม ทิพย์ แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 489.1/2565 (28 ก.พ.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือก๊าซออกซิเจนเหลว 949.17 ลบ.ม. 25,390.00 ๒๕,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 25,390.00 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 433/2565 (4 ก.พ.65)
2 e-bidding งวด5  7 รายการ 88,009.25 ๘๘,๐๐๙.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 88,009.25 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 455/2565 (17 ก.พ.65)
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ 25,350.00 ๒๕,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย 25,350.00 หจก.วากัส เมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 443/2565 (9 ก.พ. 65)

ค่ำสำธำรณูปโภค
1 เช่าโทรสัพท์ตู้สาขา IP Phone 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 34,240.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 481/2565(28 ก.พ.65)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน



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......กุมภำพันธ์  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-28......เดือน..กุมภำพันธ์....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

1 โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน 2 รายการ 7,800.00 ๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 7,800.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 489/2565(28 ก.พ.65)
ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

1 ซ้ือ Router  1 ชุด 44,000.00 ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 44,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 445/2565 (9 ก.พ.65)
296,412.25



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 2,240.00      2,240.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเมดิคอล จ ากัด บ.ทีโอเมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 353/65 ลงวันท่ี 19 ม.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,400.00    48,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 322/65 ลงวันท่ี 11 ม.ค.65
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 41,700.00    41,700.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 320/65 ลงวันท่ี 11 ม.ค.65
7 วัสดุการแพทย์ 25,390.30    25,390.30   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 352/65 ลงวันท่ี 19 ม.ค.65
8 วัสดุการแพทย์ 2,974.60      2,974.60     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 276/65 ลงวันท่ี 30 ธ.ค.64

120,704.90  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....28.....เดือน..กุมภาพันธ์..พ.ศ....2565....... (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      93,500.00      93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 509/2565 วันท่ี 4 มี.ค. 2566

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   255,000.00    255,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 512/2565 วันท่ี 7 มี.ค. 2567

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      97,500.00      97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 567/2565 วันท่ี 22 มี.ค. 2568

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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
 จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 486/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2564

5 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 483/2565 วันท่ี 28 ก.พ. 2565

๔๖๒,๕๒๐.๐๐

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Composite B2 793.94                793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

2 Composite B3 793.94                793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

3 Composite C3 793.94                793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

4 Composite A2 793.94                793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

5 Composite A3 2,381.82             793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

6 Composite A3.5 4,763.64             793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

7 Composite A4 1,587.88             793.94    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 317/65 วันท่ี 11 ม.ค. 65

8 Pulpdent Muli-Cal (4x12ml.syring+8 tips) Calcium hydroxide paste 1,800.00             1,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 441/65 วันท่ี 9 ก.พ. 65

9 Kamemizu Snap (Ivory) Kit (P.100g./L.80ml.) Temporary crown material 1,700.00             3,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 441/65 วันท่ี 9 ก.พ. 65

10 นายณรงค์ ด ารงค์กุล/เติมตะขอลวดดัด/rest 1-2 ตัว + Upper 100.00                100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 472/65 วันท่ี 22 ก.พ. 65

11 นางเท้ียม บัวสุข/Special Tray Upper+Lower 300.00                150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 472/65 วันท่ี 22 ก.พ. 65

12 นางเยาวเรศ ตาสดใส/จบงาน TP Lower 335.00                335.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 472/65 วันท่ี 22 ก.พ. 65

13 นางกุม ชิดชม/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00             1,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 472/65 วันท่ี 22 ก.พ. 65

14 นายเกตุ กุณปัน/Special Tray Upper+Lower 300.00                150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

15 พระประทวน ปัญญาจันทร์/Special Tray Upper+Lower 300.00                150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

16 นายนวล อุปนันท์/Special Tray Upper+Lower 300.00                150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

17 นางเท้ียม บัวสุข/Bite Block Upper+Lower 300.00                150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

18 น.ส.บุญมา พับขุนทด/Bite Block Upper+Lower 300.00                150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

19 นายบุญชู เอ่ียมอ่อน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00             1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 514/65 วันท่ี 7 มี.ค. 65

20 นายสน่ัน ยาน้อย/Special Tray Upper+Lower 300.00                150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/65 วันท่ี 17 มี.ค. 65

21 พระประทวน ปัญญาจันทร์/Bite Block Upper+Lower 300.00                150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/65 วันท่ี 17 มี.ค. 65

22 นายอานนท์ แช่มช้อย/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00             1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 553/65 วันท่ี 17 มี.ค. 65

25,444.10            

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

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.........เดือน........มีนำคม...........พ.ศ.....2565........... (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 58,587.85           89,300.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม งบประมาณ จิตเวช องค์การเภสัชกรรม งบประมาณ จิตเวช เป็นผู้เสนอราคาได้ 494/65 01/03/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,705.00             2,942.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 495/65 01/03/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,545.00           67,400.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 530/65 11/03/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 97,600.00           148,720.00  เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 531/65 11/03/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,564.00           19,172.40   เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 532/65 11/03/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,300.00           45,003.50   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 533/65 11/03/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,870.00           251,871.00  เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 534/65 11/03/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 159,500.00         319,050.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 535/65 11/03/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 98,589.80           101,029.40  เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 536/65 11/03/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,193.38           16,193.52   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/65 11/03/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,700.78           38,040.00   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/65 11/03/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00             6,013.00     เฉพาะเจาะจง เจริญสุข เจริญสุข เป็นผู้เสนอราคาได้ 539/65 11/03/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,650.00             6,650.00     เฉพาะเจาะจง แอลบีเอส แอลบีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 540/65 11/03/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 196,456.50         251,509.04  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 541/65 11/03/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,480.70           30,161.10   เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 542/65 11/03/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,700.00           36,915.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 548/65 15/03/2565

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,100.00             5,342.00     เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 549/65 15/03/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,356.00             13,691.00   เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 550/65 15/03/2565

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,500.00           39,162.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 616/65 31/03/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .......มีนำคม 2565.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  1 - 31  มีนำคม  2565 (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 .......มีนำคม 2565.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  1 - 31  มีนำคม  2565 (๑)

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00           22,000.00   เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 617/65 31/03/2565

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,340.00           28,000.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 618/65 31/03/2565

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 140,310.00         277,500.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 619/65 31/03/2565

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,200.00           54,815.00   เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน ยูโทเป้ียน เป็นผู้เสนอราคาได้ 620/65 31/03/2565

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00           19,200.00   เฉพาะเจาะจง เภสัชกรรมทหาร เภสัชกรรมทหาร เป็นผู้เสนอราคาได้ 621/65 31/03/2565

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,100.00           35,706.00   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 622/65 31/03/2565

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             5,288.20     เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 623/65 31/03/2565

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,450.00           48,414.84   เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 624/65 31/03/2565

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,120.50           39,633.00   เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 625/65 31/03/2565

29 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00             6,420.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 626/65 31/03/2565

30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,180.00             8,101.00     เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 627/65 31/03/2565

31 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,525.00           45,631.80   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 628/65 31/03/2565

32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,450.00           26,175.00   เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ พาตาร์แลบ เป็นผู้เสนอราคาได้ 629/65 31/03/2565

33 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 144,688.00         241,202.25  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 630/65 31/03/2565

1,420,862.51       



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 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 1-6 มีนาคม 65 375,600.00 375,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 491/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

2 จ้างท าวัสดสุส านักงาน(ตรายางเภสัช) 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 496/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

3 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ 497/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 65 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 498/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

5 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมีนาคม 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 499/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

6 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมีนาคม 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 500/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

7 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมีนาคม 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 601/65 วันท่ี 1 มี.ค.65

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาได้ 509/65 วันท่ี 4 มี.ค.65

9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเม ลาบรราทอร่ี บจก.โอเม ลาบรราทอร่ี เป็นผู้เสนอราคาได้ 510/65 วันท่ี 4 มี.ค.65

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คิวแอนด์แคร์ ซัพพลาย บจก.คิวแอนด์แคร์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาได้ 512/65 วันท่ี 7 มี.ค.65

11 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 7-13  มีนาคม 65 40,880.00 40,880.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ้ียน แร่กุล นางเพ้ียน แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 515/65 วันท่ี 7 มี.ค.65

12 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 7-13  มีนาคม 65 191,940.00 191,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 516/65 วันท่ี 7 มี.ค.65

13 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 14-20 มีนาคม 65 145,530.00 145,530.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 527/65 วันท่ี 11 มี.ค.65

14 จ้างท าอาหารปรุงส าเร้จ 14-20 มีนาคม 65 54,460.00 54,460.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธนนท์ เจริญสินนิธิคุณ นายณัฐธนนท์ เจริญสินนิธิคุณ เป็นผู้เสนอราคาได้ 528/65 วันท่ี 11 มี.ค.65

15 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 21-22 มีนาคม 65 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร กาละภักดี นางสาวดวงพร กาละภักดี เป็นผู้เสนอราคาได้ 559/65 วันท่ี 18 มี.ค.65

16 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 21-27 มีนาคม 65 191,240.00 191,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 560/65 วันท่ี 18 มี.ค.65

17 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 567/65 วันท่ี 22 มี.ค.65

18 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 580/65 วันท่ี 25 มี.ค.65

19 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 28 มี.ค.-3 เม.ย.65 103,040.00 103,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 581/65 วันท่ี 25 มี.ค.66

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโคงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ 1,412.00 1,412.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 593/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

21 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ 594/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี เป็นผู้เสนอราคาได้ 595/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..สิงหำคม 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..มีนำคม...พ.ศ.......2565...... (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 2564........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..มีนำคม...พ.ศ.......2565...... (๑)

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย บจก.คิวแอนด์แคร์ เมดิคอล ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาได้ 596/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์คอปอเรช่ัน บจก.อินเตอร์คอปอเรช่ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 597/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ 598/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

26 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,250.00 28,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) บจก.อินโนเมด(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ 599/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

27 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทย ได แอ๊ก นอสติก บจก.ไทย ได แอ๊ก นอสติก เป็นผู้เสนอราคาได้ 600/65 วันท่ี 29 มี.ค.65

28 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 601/65 29 มี.ค.65

32 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ 610/65 วันท่ี 31 มี.ค.65

33 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 65 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 611/65 วันท่ี 31 มี.ค.65

34 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนเมษายน 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ 612/65 วันท่ี 31 มี.ค.65

35 จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนเมษายน 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ 613/65 วันท่ี 31 มี.ค.65

36 จ้างเหมาสแกนเวชรเบียน เดือนเมษายน 65 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 614/65 วันท่ี 31 มี.ค.65

๑,๒๐๔,๘๑๐.๐๐



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 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองโรเนียว 4 หลอด 4,200.00 ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค. โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 4,200.00 บ.เอส.เค. โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 504/2565 (2 มี.ค.65)
2 วัสดุ ส านักงาน 14 รายการ 18,253.00 ๑๘,๒๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 18,253.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 508/2565 (4 มี.ค.65)
3 ซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 100 ตัว 28,000.00 ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 28,000.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 519/2565 (7 มี.ค.65)
4 ซ้ือกระดาษบัตรคิว 50 ม้วน 2,600.00 ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 2,600.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 582/2565 (25 มี.ค.65)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือถุงขยะ 4 รายการ 22,150.00 ๒๒,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ 22,150.00 หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ เป็นผู้เสนอราคาได้ 583/2565 (25 มี.ค.65)
2 ซ้ือท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม 3 รายการ 61,600.00 ๖๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นส.กัญณัฏฐ์ ชูประเสริฐสุข 61,600.00 นส.กัญณัฏฐ์ ชูประเสริฐสุข เป็นผู้เสนอราคาได้ 585/2565 (25 มี.ค.65)
3 ซ้ือถังขยะพลาสติกแดง 4 ใบ 11,800.00 ๑๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 11,800.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 587/2565 (25 มี.ค.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ 1,247.00 ๑,๒๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,247.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 492/2565 (1 มี.ค.65)
๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 2,037.00 ๒,๐๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,037.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 503/2565 (2 มี.ค.65)
๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,743.00 ๑,๗๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,743.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 506/2565 (3 มี.ค.65)
๔ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,392.00 ๑,๓๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,392.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 507/2565 (4 มี.ค.65)
๕ ซ้ืออาหารสด  10 รายการ 5,987.00 ๕,๙๘๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 5,987.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 511/2565 (4 มี.ค.65)
๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,377.00 ๑,๓๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,377.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 511.1/2565 (5 มี.ค.65)
๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,307.00 ๑,๓๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,307.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 511.2/2565 (6 มี.ค.65)
๘ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 881.00 ๘๘๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 881.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 513/2565 (7 มี.ค.65)
๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 871.00 ๘๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 871.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 522/2565 (8 มี.ค.65)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 549.00 ๕๔๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 549.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 523/2565 (9 มี.ค.65)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ 651.00 ๖๕๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 651.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 524/2565 (10 มี.ค.65)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ 893.00 ๘๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 893.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 525/2565 (11 มี.ค.65)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ 6,178.00 ๖,๑๗๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด 6,178.00 บ.เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 526/2565 (11 มี.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......มีนำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มีนำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......มีนำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มีนำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๑๔ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 404.00 ๔๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 404.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 544/2565 (12 มี.ค.65)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ 1,527.00 ๑,๕๒๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,527.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 545/2565 (13 มี.ค.65)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ 952.00 ๙๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 952.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 547.1/2565 (14 มี.ค.65)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ 1,339.00 ๑,๓๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,339.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 551/2565 (15 มี.ค.65)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ 1,244.00 ๑,๒๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,244.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 552/2565 (16 มี.ค.65)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ 1,558.00 ๑,๕๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,558.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 554/2565 (17 มี.ค.65)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,181.00 ๑,๑๘๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,181.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 556/2565 (18 มี.ค.65)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,265.00 ๑,๒๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,265.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 563/2565 (19 มี.ค.65)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ 1,558.00 ๑,๕๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,558.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 564/2565 (20 มี.ค.65)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ืออาหารแห้ง 7 รายการ 36,428.00 ๓๖,๔๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 36,428.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 584/2565 (25 มี.ค.65)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
๑ ซ้ือโคมกระจายแสง 60 ชุด 48,000.00 ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 48,000.00 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 518/2565 (7 มี.ค.65)

วัสดุคอมพิวเตอร์
๑ ซ้ือหมึก RAM  3 รายการ 14,710.00 ๑๔,๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 14,710.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 586/2565 (25 มี.ค.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือก๊าซออกซิเจนเหลว 825.52 ลบ.ม. 22,082.66 ๒๒,๐๘๒.๖๖ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 22,082.66 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 546/2565 (14 มี.ค.65)
2 e-bidding งวด6  5 รายการ 123,967.50 ๑๒๓,๙๖๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 123,967.50 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 547/2565 (14 มี.ค.65)
3 ซ้ือกระปุกส าลี 10 อัน 1,520.00 ๑,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คลัชเทอร์ จ ากัด 1,520.00 บ.คลัชเทอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 574/2565 (24 มี.ค.65)

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ
1 ซ้ือเต็นท์ผ้าใบ 3 หลัง 60,750.00 ๖๐,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มงคลโชคชัย จ ากัด 60,750.00 บ.มงคลโชคชัย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 520/2565 (7 มี.ค.65)



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......มีนำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..มีนำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือตู้กดน้ าร้อน-เย็น 2 เคร่ือง 7,890.00 ๗,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด 7,890.00 บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 521/2565 (7 มี.ค.65)

500,092.16



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 12,245.00    12,245.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 408/65 ลงวันท่ี 28 ม.ค.65
7 วัสดุการแพทย์ 22,082.66    22,082.66   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 546/65 ลงวันท่ี 14 มี.ค.65
8 วัสดุการแพทย์ 2,000.90      2,000.90     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 493/65 ลงวันท่ี 1 มี.ค.65

36,328.56    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..มีนาคม...พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..มีนาคม..พ.ศ....2565....... (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)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,985.80           55,578.80   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 707/65 25/04/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00            8,003.60     เฉพาะเจาะจง คอนดรัก คอนดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 708/65 25/04/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 102,620.00         145,048.00 เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 709/65 25/04/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,200.00           60,200.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 710/65 25/04/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,123.55           30,062.50   เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 711/65 25/04/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,794.00           23,927.00   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติก แอตแลนติก เป็นผู้เสนอราคาได้ 712/65 25/04/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 35,175.00           255,779.00 เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 713/65 25/04/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,800.00           20,972.00   เฉพาะเจาะจง ที. แมน ที. แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 714/65 25/04/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00            3,017.40     เฉพาะเจาะจง ที. แมน เงินบริจาค ที. แมน เงินบริจาค เป็นผู้เสนอราคาได้ 715/65 25/04/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,222.00           24,007.00   เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 716/65 25/04/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,520.00           20,476.00   เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียน เมดดิคอล ยูเน่ียน เมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 717/65 25/04/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,500.00           64,264.20   เฉพาะเจาะจง ภิญโญ ภิญโญ เป็นผู้เสนอราคาได้ 718/65 25/04/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,760.00            16,260.00   เฉพาะเจาะจง พอนด์ พอนด์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 719/65 25/04/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,575.00            3,575.00     เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส พรีเมด ฟาร์มา พลัส เป็นผู้เสนอราคาได้ 720/65 25/04/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 1 - 30 เมษำยน 2565 (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 39,750.00    39,750.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 695/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,560.00    48,560.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 442/65 ลงวันท่ี 9 ก.พ.65
3 วัสดุการแพทย์ 21,666.16    21,666.16   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 705/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
4 วัสดุการแพทย์ 1,209.10      1,209.10     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 603/65 ลงวันท่ี 31 มี.ค.65

 
111,185.26  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..เมษายน..พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน.เมษายน..พ.ศ....2565....... (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Handpiece airotor (แบบมีไฟ) P1108 DYNALED M600LG QD          19,000.00          19,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 490/65 วันท่ี 1 มี.ค. 65

2 Handpiece airotor (แบบไม่มีไฟ) PA2305 FXP-SU QD          24,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 490/65 วันท่ี 1 มี.ค. 65

3 Clove oil              180.00              180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

4 Mouth mirror head SE Plus            2,450.00              245.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

5 Zinc oxide              180.00              180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

6 Articulating paper (เต็มปาก) horseshoe sweden              640.00              380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

7 K-file 25 mm. No.06              280.00              299.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

8 K-file 25 mm. No.08              280.00              299.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

9 K-file 25 mm. No.10              280.00              299.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

10 นายเกตุ กุณปัน/Bite Block Upper+Lower              300.00              150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 572/65 วันท่ี 3 มี.ค. 65

11 น.ส.บุญมา พับขุนทด/จบงาน TP Upper+Lower            1,355.00            1,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 572/65 วันท่ี 3 มี.ค. 65

12 นางเท้ียม บัวสุข/จบงาน FD Upper+Lower            2,400.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 572/65 วันท่ี 3 มี.ค. 65

13 นายนวล อุปนันท์/Bite Block Upper+Lower              300.00              150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 636/65 วันท่ี 5 เม.ย. 65

14 นายสน่ัน ยาน้อย/Bite Block Upper+Lower              300.00              150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 636/65 วันท่ี 5 เม.ย. 65

15 น.ส.ไพลิน นุชยา/Wrap Around Upper+Lower            1,000.00              500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 636/65 วันท่ี 5 เม.ย. 65

16 พระประทวน ปัญญาจันทร์/จบงาน FD Upper+Lower            2,400.00              150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 636/65 วันท่ี 5 เม.ย. 65

17 นายแหลมทอง วังปลา/Special Tray Upper+Lower              300.00              300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 636/65 วันท่ี 5 เม.ย. 65

55,645.00     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565 (1)



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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 5,924.00 ๕,๙๒๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 5,924.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 658/2565 (11 เม.ย.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,027.00 ๑,๐๒๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,027.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 631/2565 (1 เม.ย.65)
๒ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,232.00 ๑,๒๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,232.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 632/2565 (2 เม.ย.65)
๓ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,276.00 ๑,๒๗๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,276.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 633/2565 (3 เม.ย.65)
๔ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,417.00 ๑,๔๑๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,417.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 634/2565 (4 เม.ย.65)
๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,364.00 ๑,๓๖๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 1,364.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 638/2565 (5 เม.ย.65)
๖ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,249.00 ๑,๒๔๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,249.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 639/2565 (6 เม.ย.65)
๗ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,792.00 ๑,๗๙๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,792.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 640/2565 (7 เม.ย.65)
๘ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,432.00 ๑,๔๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,432.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 644/2565 (8 เม.ย.65)
๙ ซ้ืออำหำรสด  6 รำยกำร 4,002.00 ๔,๐๐๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 4,002.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 645/2565 (8 เม.ย.65)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  22 รำยกำร 1,324.00 ๑,๓๒๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,324.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 649/2565 (9 เม.ย.65)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,715.00 ๑,๗๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,715.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 650/2565 (10 เม.ย.65)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 2,099.00 ๒,๐๙๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,099.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 651/2565 (11 เม.ย.65)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,341.00 ๑,๓๔๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,341.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 669/2565 (12 เม.ย.65)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  9 รำยกำร 7,057.00 ๗,๐๕๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 7,057.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 670/2565 (12 เม.ย.65)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 2,216.00 ๒,๒๑๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,216.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 670.1/2565 (13 เม.ย.65)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,226.00 ๑,๒๒๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,226.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 671/2565 (14 เม.ย.65)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 2,180.00 ๒,๑๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,180.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 671.1/2565 (15 เม.ย.65)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 952.00 ๙๕๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 952.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 672/2565 (16 เม.ย.65)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,455.00 ๑,๔๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,455.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 673.1/2565 (17 เม.ย.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ......เมษำยน  2565..............
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แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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๒๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,215.00 ๑,๒๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,215.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 681/2565 (18 เม.ย.65)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 879.00 ๘๗๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 879.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 682/2565 (19 เม.ย.65)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 1,531.00 ๑,๕๓๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,531.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 684/2565 (20 เม.ย.65)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 881.00 ๘๘๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 881.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 685/2565 (21 เม.ย.65)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 874.00 ๘๗๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 874.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 686/2565 (22 เม.ย.65)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  9 รำยกำร 5,997.00 ๕,๙๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 5,997.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 688/2565 (22 เม.ย.65)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,166.00 ๑,๑๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,166.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 689/2565 (23 เม.ย.65)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 861.00 ๘๖๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 861.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 690/2565 (24 เม.ย.65)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,018.00 ๑,๐๑๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,018.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 691/2565 (25 เม.ย.65)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,232.00 ๑,๒๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,232.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 721/2565 (26 เม.ย.65)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,100.00 ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,100.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 722/2565 (27 เม.ย.65)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,395.00 ๑,๓๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,395.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 723/2565 (28 เม.ย.65)
๓๒ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,844.00 ๑,๘๔๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,844.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 726/2565 (29 เม.ย.65)
๓๓ ซ้ืออำหำรสด  8 รำยกำร 7,744.00 ๗,๗๔๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 7,744.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 726.1/2565 (29 เม.ย.65)
๓๔ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,644.00 ๑,๖๔๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,644.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 727.1/2565 (30 เม.ย.65)

วัสดุบริโภค (อำหำรแห้ง)
๑ ซ้ือน้ ำด่ืม แบบถัง 250 ถัง 3,750.00 ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,750.00 ร้ำนน้ ำด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 724.1/2565 (29 เม.ย.65)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
๑ ซ้ือสำยไฟ 2 รำยกำร 3,241.00 ๓,๒๔๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ 3,241.00 ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 657/2565 (11 เม.ย.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือออกแซท 10 เคร่ือง 6,500.00 ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง วิโรจน์เภสัช 6,500.00 วิโรจน์เภสัช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 659/2565 (11 เม.ย.65)
2 ซ้ือออกแซท 100 เคร่ือง 28,000.00 ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด 28,000.00 บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 660/2565 (11 เม.ย.65)



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 ......เมษำยน  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-30......เดือน..เมษำยน....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

3 ซ้ือออกแซท 100 เคร่ือง 25,000.00 ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด 25,000.00 บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 661/2565 (11 เม.ย.65)
4 ซ้ือปรอทดิจิตอล 200 อัน 18,000.00 ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด 18,000.00 บ.ยูแคร์ เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 662/2565 (11 เม.ย.65)
5 ซ้ือออกแซท+ปรอท 2 รำยกำร 15,800.00 ๑๕,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อุตรดิตถ์เภสัชกร จ ำกัด 15,800.00 บ.อุตรดิตถ์เภสัชกร จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 663/2565 (11 เม.ย.65)
6 ซ้ือปรอทดิจิตอล 100 อัน 9,500.00 ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.คลัชเทอร์ จ ำกัด 9,500.00 บ.คลัชเทอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 664/2565 (11 เม.ย.65)
7 e-bidding งวด7  7 รำยกำร 92,736.25 ๙๒,๗๓๖.๒๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 92,736.25 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 668/2565 (11 เม.ย.65)

วัสดุ อ่ืนๆ
1 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 24 รำยกำร 48,550.00 ๔๘,๕๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เกษตรยนต์ 48,550.00 หจก.ส.เกษตรยนต์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 656/2565 (11 เม.ย.65)

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือรถเข็นหม้ออำหำร+โต๊ะ 2 รำยกำร 57,000.00 ๕๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน จ ำกัด 57,000.00 บ.ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 653/2565 (11 เม.ย.65)
2 ซ้ือช้ันวำงของ  2 รำยกำร 44,400.00 ๔๔,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน จ ำกัด 44,400.00 บ.ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 654/2565 (11 เม.ย.65)

ครุภัณฑ์เกษตร
1 ซ้ือเคร่ืองฉีดน้ ำ+ป๊ัมลม 2 รำยกำร 16,990.00 ๑๖,๙๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เกษตรยนต์ 16,990.00 หจก.ส.เกษตรยนต์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 655/2565 (11 เม.ย.65)

ค่ำสำธำรณูปโภค
1 เช่ำใช้ระบบ IP Phone   1  เดือน 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 34,240.00 บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 724/2565 (29 เม.ย.65)



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 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 90,930.00 90,930.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ 635/65 วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕

2 ปรับปรุงจุดคัดกรองและพ่นยาหน้าตึกผู้ป่วยนอก 66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง น้องอายอิเล็คทริค น้องอายอิเล็คทริค เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๔๑/๖๕ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

3 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๔๒/๖๕ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

4 จ้างพนักงานบริการ Authen 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๔๓/๖๕ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

5 จ้างเหมาพนักงานเวชระเบียน CoV เมษายน ๖๕ 4,497.00 4,497.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ เป็นผู้เสนอราคาได้ 652/65 วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

6 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 55,020.00 55,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๓/๖๕ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 11,284.22 11,284.22 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๔/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 22,584.45 22,584.45 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๕/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18,250.78 18,250.78 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๖/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,741.88 15,741.88 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๗/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16,662.53 16,662.53 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๘/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๙

12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,165.12 9,165.12 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๗๙/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๗๐

13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 162,612.72 162,612.72 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า ผู้จัดจ าหน่ายโตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๘๐/๖๕ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑

14 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ATK 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟริมเมอร์ บจก.เฟริมเมอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๘๓/๖๕ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

15 จ้างพนักงานบริการ เทคนิคการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ ปานอ่วม นางสาวเสาวลักษณ์ ปานอ่วม เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๙๒/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

16 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับเบ้ิลเอส ไดแอค นอสติกส์ บจก.ดับเบ้ิลเอส ไดแอค นอสติกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๙๓/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

17 จ้างท าอาหารปรุงส าเร็จ 40,530.00 40,530.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน นางสาวเมธาณี ศรีมะรักอ่อน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๙๔/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

18 จ้างพนักงานเวชระเบียน CoV พฤษภาคม ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๖๙๙/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

19 จ้างเหมาบริการสแกนเวชระเบียน พฤษภาคม ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ  แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๐๐/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

20 จ้างเหมาบริการสแกนเวชระเบียน พฤษภาคม ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๐๑/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

21 จ้างเหมาบริการสแกนเวชระเบียน พฤษภาคม ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๐๒/๖๕ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

22 จ้างพนักงานบริการ Authen 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๒๕/๖๕ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

23 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พฤษภาค ๖๕ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๒๗/๖๕ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

24 จ้างเหมาเก็บขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย พฤษภาคม ๖๕ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๓๒/๖๕ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๖๖๑,๓๑๖.๗๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน .. เมษำยน 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 30 ....เดือน..เมษำยน...พ.ศ.......2565...... (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    31,800.00      31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 600/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    90,000.00      90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 597/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 601/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    28,250.00      28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 599/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

5 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    97,500.00      97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท คิวแอนด์แคร์ เมิดคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 596/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์         330.00           330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 594/2565 วันท่ี 29 มี.ค.65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    12,190.00      12,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 609/2565 วันท่ี 31 มี.ค.65

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    97,500.00      97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 683/2565 วันท่ี 19 เม.ย.65

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      6,420.00        6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 693/2565 วันท่ี 25 เม.ย.65

10 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 580/2565 วันท่ี 25 มี.ค. 2565

11 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 598/2565 วันท่ี 29 มี.ค. 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (๑)



แบบ สขร. ๑

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

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 135,000.00         255,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 782/65 20/05/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 84,550.00           228,000.00  เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 783/65 20/05/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,220.00           38,000.00   เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 784/65 20/05/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,220.00           14,200.00   เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 785/65 20/05/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,375.00           31,875.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 786/65 20/05/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 87,900.00           99,510.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 787/65 20/05/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00             5,496.00     เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 788/65 20/05/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,552.40             5,160.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร เป็นผู้เสนอราคาได้ 789/65 20/05/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 41,350.00           41,950.00   เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 790/65 20/05/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00             8,000.00     เฉพาะเจาะจง อย. Methylphenidate อย. Methylphenidate เป็นผู้เสนอราคาได้ 791/65 20/05/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 450.00               450.00        เฉพาะเจาะจง อย. Midazolam อย. Midazolam เป็นผู้เสนอราคาได้ 792/65 20/05/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,200.00           31,500.00   เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ ซอง วานิชภัณฑ์ ซอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 793/65 20/05/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,480.00           12,510.00   เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/65 30/05/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,980.00             5,006.50     เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 829/65 30/05/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,276.00             8,763.00 เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 830/65 30/05/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 114,360.00         298,503.50 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 831/65 30/05/2565

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,500.00           37,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 832/65 30/05/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,214.00           25,884.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 833/65 30/05/2565

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 56,282.00           56,710.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 834/65 30/05/2565

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,340.00             4,343.20 เฉพาะเจาะจง ที. แมน ที. แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 835/65 30/05/2565

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,600.00           18,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 836/65 30/05/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2565 (๑)



แบบ สขร. ๑

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

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2565 (๑)

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง กองพัฒนายาแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 837/65 30/05/2565

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,884.90           75,880.05 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 838/65 30/05/2565



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 22,500.00    22,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 761/65 ลงวันท่ี 10 พ.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย หจก.วากัสเมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 706/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,000.00    36,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 698/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,412.00    12,412.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 696/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,800.00      9,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 697/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
6 วัสดุการแพทย์ 26,190.39    26,190.39   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 762/65 ลงวันท่ี 10 พ.ค.65
7 วัสดุการแพทย์ 2,535.90      2,535.90     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 725/65 ลงวันท่ี 29 เม.ย.65
8  

112,238.29  

  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..พฤษภาคม...พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ....2565....... (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Front surface mouth mirror 420.00                       420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

2 Needle gague 27-Long ยาว 30 mm. 2,040.00                    214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

3 High power suction tubes มีลวด (2045) 3 mm. 1,800.00                    900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

4 Mouth gag เด็ก 10 cm. 1,000.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

5 Glass slab (แผ่นแก้วผสมซีเมนต์) ใหญ่ 150.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

6 Rubber dam forcep (Type:Ivory) 950.00                     1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

7 กรรไกรตัดไหมโค้งส้ัน (Scissor) 500.00                       550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

8 Needle holder 1,900.00                    950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

9 Blade holder no.3 500.00                       100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

10 น.ส.สาลี ทองจันทร์/Special Tray Upper 150.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

11 นายประหยัด สีมาอ้ิง/Special Tray Upper+Lower 300.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

12 นางวศินี ทวีพานิช/จบงาน TP  Upper+Lower 2,010.00                  2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

13 นายเกตุ กุณปัน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

14 นางหวัน ทิน้ าอ่าง/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

15 น.ส.สาลี ทองจันทร์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

16 นายประหยัด สีมาอ้ิง/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

17 นายนวล อุปนันท์/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

18 นางฟ้ารุ่ง มันพร้าว/จบงาน TP Lower 370.00                    370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 765/65 วันท่ี 12 พ.ค. 65

19 นายสน่ัน ยาน้อย/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 765/65 วันท่ี 12 พ.ค. 65

20,190.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565  (1)



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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 41 รำยกำร 53,936.50 ๕๓,๙๓๖.๕๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 53,936.50 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 773/2565 (17 พ.ค.65)
2 ซ้ือถ่ำนอัลคำไลน์ AAA 300 แพ็ค 11,400.00 ๑๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 11,400.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 774/2565 (17 พ.ค.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,059.00 ๑,๐๕๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,059.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 728/2565 (1 พ.ค.65)
๒ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 883.00 ๘๘๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 883.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 729/2565 (2 พ.ค.65)
๓ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,729.00 ๑,๗๒๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,729.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 733/2565 (3 พ.ค.65)
๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,597.00 ๑,๕๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,597.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 734/2565 (4 พ.ค.65)
๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,330.00 ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,330.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 725/2565 (5 พ.ค.65)
๖ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,413.00 ๑,๔๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,413.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 739/2565 (6 พ.ค.65)
๗ ซ้ืออำหำรสด  5 รำยกำร 4,108.00 ๔,๑๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 4,108.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 740/2565 (6 พ.ค.65)
๘ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,473.00 ๑,๔๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,473.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 741/2565 (7 พ.ค.65)
๙ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,295.00 ๑,๒๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,295.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 742/2565 (8 พ.ค.65)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,510.00 ๑,๕๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,510.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 743/2565 (9 พ.ค.65)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 2,232.00 ๒,๒๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,232.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 744/2565 (10 พ.ค.65)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,209.00 ๑,๒๐๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,209.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 763/2565 (11 พ.ค.65)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 975.00 ๙๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 975.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 764/2565 (12 พ.ค.65)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  10 รำยกำร 7,357.00 ๗,๓๕๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 7,357.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 766/2565 (12 พ.ค.65)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 2,213.00 ๒,๒๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,213.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 767/2565 (13 พ.ค.65)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,920.00 ๑,๙๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,920.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 768/2565 (14 พ.ค.65)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,829.00 ๑,๘๒๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,829.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 769/2565 (15 พ.ค.65)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,711.00 ๑,๗๑๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,711.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 770/2565 (16 พ.ค.65)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  22 รำยกำร 2,270.00 ๒,๒๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,270.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 771/2565 (17 พ.ค.65)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 2,413.00 ๒,๔๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,413.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 775/2565 (18 พ.ค.65)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,945.00 ๑,๙๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,945.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 777/2565 (19 พ.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ......พฤษภำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..พฤษภำคม....พ.ศ...2565....... (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 ......พฤษภำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..พฤษภำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,936.00 ๑,๙๓๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,936.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 778/2565 (20 พ.ค.65)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  8 รำยกำร 9,082.00 ๙,๐๘๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 9,082.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 794/2565 (20 พ.ค.65)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,039.00 ๑,๐๓๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,039.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 795/2565 (21 พ.ค.65)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,026.00 ๑,๐๒๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,026.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 796/2565 (22 พ.ค.65)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,273.00 ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 797/2565 (23 พ.ค.65)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,195.00 ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 798/2565 (24 พ.ค.65)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,679.00 ๑,๖๗๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,679.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 799/2565 (25 พ.ค.65)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,980.00 ๑,๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,980.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 804/2565 (26 พ.ค.65)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,709.00 ๑,๗๐๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,709.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 806/2565 (27 พ.ค.65)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,081.00 ๑,๐๘๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,081.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 808/2565 (28 พ.ค.65)
๓๒ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,408.00 ๑,๔๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,408.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 809/2565 (29 พ.ค.65)
๓๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,617.00 ๑,๖๑๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,617.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 810/2565 (30 พ.ค.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 e-bidding งวด8  6 รำยกำร 96,358.75 ๙๖,๓๕๘.๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 96,358.75 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 772/2565 (17 พ.ค.65)
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1 ซ้ือเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต 37,500.00 ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 37,500.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 775/2565 (17 พ.ค.65)



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)

๑ จ้างท าแบบบันทึกอาการผู้ป่วย(ฟอร์มปรอท) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๓๖/๖๕ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศคลินิก CoV-๑๙ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง น้องอายอิเล็คทริค น้องอายอิเล็คทริค เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๓๗/๖๕ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟริมเมอร์ บจก.เฟริมเมอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๕/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๖/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,265.00 77,265.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๗/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๖ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๘/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๗ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพี แมดกรุ๊ป บจก.เอ็มพี แมดกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๙/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๘ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๐/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๐

๙ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,835.00 1,835.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๑/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๑

๑๐ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเค เมดิเทค บจก.เอสเค เมดิเทค เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๒/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๒

๑๑ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเจ เมดิคอล บจก.พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๓/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๓

๑๒ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๔/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๔

๑๓ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๕/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๕

๑๔ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๘๐/๖๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๗๖

๑๕ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๘๑/๖๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๗๗

๑๖ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน ๖๕ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๔/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๗๘

๑๗ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย มิถุนายน ๖๕10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๕/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๗๙

๑๘ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๖/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๐

๑๙ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๗/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๑

๒๐ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๘/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๒

๒๑ จ้างพนักงานบริการ Authen 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๙/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๓

๒๒ จ้างเหมาพนักงานเวชระเบียน Cov-๑๙ มิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๐/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๔

๒๓ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 1,537.59 1,537.59 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๑/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๕

๒๔ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 1,537.59 1,537.59 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๒/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๖

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..พฤษภำคม 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..พฤษภำคม...พ.ศ.......2565...... (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..พฤษภำคม 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..พฤษภำคม...พ.ศ.......2565...... (๑)

๒๕ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 2,557.30 2,557.30 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๓/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๗

๒๖ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ซ่อมหม้อน้ า) 18,397.05 18,397.05 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๔/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๘

๒๗ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 2,346.15 2,346.15 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒5/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๙

๒๘ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 4,266.73 4,266.73 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๖/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๙๐

๒๙ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(เช็คช่วงล่าง) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๗/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๙๑

๒๒๔,๙๗๐.๐๐



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         750.00           750.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 755/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    16,840.00      16,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 751/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

5 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 749/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,900.00        4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 750/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    26,000.00      26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 745/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 753/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    16,000.00      16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 752/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

10 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    22,500.00      22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 781/2565 วันท่ี 20 พ.ค.65

11 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 780/2565 วันท่ี 20 พ.ค.65

12 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 754/2565 วันท่ี 10 พ.ค. 2565

13 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 748/2565 วันท่ี 10 พ.ค. 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (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 20,304.00    20,304.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 803/65 ลงวันท่ี 25 พ.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,820.00    14,820.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 895/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,200.00    50,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 898/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,412.00    12,412.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 896/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 41,425.00    41,425.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 900/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,100.00    12,100.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ หจก.คลีนซายส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 802/65 ลงวันท่ี 25 พ.ค.65
7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 897/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
8 วัสดุการแพทย์ 19,794.47    19,794.47   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 894/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
9 วัสดุการแพทย์ 1,401.70      1,401.70     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 841/65 ลงวันท่ี 31 พ.ค.65

184,957.17  

  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..มิถุนายน..พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....30.....เดือน..มิถุนายน..พ.ศ....2565....... (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Local Anesthesia 2% 1:100,000  10,625.00                425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 854/65 วันท่ี 9 มิ.ย. 65
2 Flowable composite A3.5 3,145.80        1,048.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 853/65 วันท่ี 9 มิ.ย. 65
3 น  ายาท าความสะอาดยูนิต CAVIWIPES/160WIPE 5,350.00                  214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 862/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65
4 น  ายาล้าง Suction TURBO VAC 7,704.00        963.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 862/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65
5 Green Stick Impression compound-15 Count 1,699.16        850.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 862/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65
6 นางร าเพย ค าสวัสด์ิ/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 800/65 วันท่ี 25 พ.ค. 65
7 นางหวัน ทิน  าอ่าง/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 800/65 วันท่ี 25 พ.ค. 65
8 นางสาวนิตยา คลังคง/เติมฟัน ซ่ี 21 280.00                    280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 800/65 วันท่ี 25 พ.ค. 65
9 นางค าปัน จ าปาทอง/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 850/65 วันท่ี 6 มิ.ย. 65
10 นางร าเพย ค าสวัสด์ิ/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 850/65 วันท่ี 6 มิ.ย. 65
11 นายแหลมทอง วังปลา/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 850/65 วันท่ี 6 มิ.ย. 65
12 นายประหยัด สีมาอิ ง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 850/65 วันท่ี 6 มิ.ย. 65
13 นางปราจิน สีค า/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 914/65 วันท่ี 20 มิ.ย. 65
14 นางค าปัน จ าปาทอง/Bite Block Upper+Lower 300.00                  150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 914/65 วันท่ี 20 มิ.ย. 65
15 น.ส.สิลาวรรณ ทองลับแลง/จบงาน TP Upper 335.00                  335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 914/65 วันท่ี 20 มิ.ย. 65
16 น.ส.สาลี ทองจันทร์/จบงาน TP Upper + Lower 1,480.00              1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 914/65 วันท่ี 20 มิ.ย. 65
17 นางหวัน ทิน  าอ่าง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00             1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 914/65 วันท่ี 20 มิ.ย. 65

37,518.96    
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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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 10,000.00 ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00 ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 873/2565 (13 มิ.ย.65)
2 ซ้ือสติกเกอร์ติดกระจก 4 แผ่น 2,040.00 ๒,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 2,040.00 ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 940/2565 (12 มิ.ย.65)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือน้ ำยำปรับผ้ำนุ่มและผงซักฟอก 2 รำยกำร 17,500.00 ๑๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์ คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด 17,500.00 บ.ลักค์ คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 870/2565 (13 มิ.ย.65)
2 ซ้ือกล่องอำหำร ชำมและช้อน 3 รำยกำร 10,800.00 ๑๐,๘๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 10,800.00 ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 877/2565 (13 มิ.ย.65)
3 ซ้ือผ้ำส่ีเหล่ียมเจำะกลำง 13 รำยกำร 82,325.00 ๘๒,๓๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 82,325.00 ร้ำนแสนขันกำรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 927/2565 (21 มิ.ย.65)
4 ซ้ือถุงขยะ 5 รำยกำร 31,020.00 ๓๑,๐๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์ สตำร์ โอเอ 31,020.00 หจก.โฟร์ สตำร์ โอเอ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 929/2565 (21 มิ.ย.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,720.00 ๑,๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,720.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 843/2565 (1 มิ.ย.65)
๒ ซ้ืออำหำรสด  10 รำยกำร 5,967.00 ๕,๙๖๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 5,967.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 844/2565 (2 มิ.ย.65)
๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,225.00 ๑,๒๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,225.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 844.1/2565 (2 มิ.ย.65)
๔ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,435.00 ๑,๔๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,435.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 845/2565 (3 มิ.ย.65)
๕ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,291.00 ๑,๒๙๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,291.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 846/2565 (4 มิ.ย.65)
๖ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 954.00 ๙๕๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 954.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 847/2565 (5 มิ.ย.65)
๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,121.00 ๑,๑๒๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,121.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 848/2565 (6 มิ.ย.65)
๘ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,743.00 ๑,๗๔๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,743.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 849/2565 (7 มิ.ย.65)
๙ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,188.00 ๑,๑๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,188.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 851/2565 (8 มิ.ย.65)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,712.00 ๑,๗๑๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,712.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 852/2565 (9 มิ.ย.65)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  10 รำยกำร 4,776.00 ๔,๗๗๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 4,776.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 860/2565 (10 มิ.ย.65)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร 489.00 ๔๘๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 489.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 864/2565 (10 มิ.ย.65)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,247.00 ๑,๒๔๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,247.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 845/2565 (11 มิ.ย.65)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 945.00 ๙๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 945.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 866/2565 (12 มิ.ย.65)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร 1,348.00 ๑,๓๔๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,348.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 879/2565 (13 มิ.ย.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน  2565
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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)
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รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๑๖ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 989.00 ๙๘๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 989.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 902/2565 (14 มิ.ย.65)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 631.00 ๖๓๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 631.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 906/2565 (15 มิ.ย.65)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,290.00 ๑,๒๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,290.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 908/2565 (16 มิ.ย.65)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  8 รำยกำร 8,568.00 ๘,๕๖๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 8,568.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 909/2565 (17 มิ.ย.65)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 955.00 ๙๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 955.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 910/2565 (17 มิ.ย.65)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,296.00 ๑,๒๙๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,296.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 911/2565 (18 มิ.ย.65)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 850.00 ๘๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 850.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 912/2565 (19 มิ.ย.65)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,223.00 ๑,๒๒๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,223.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 913/2565 (20 มิ.ย.65)
๒๔ ซ้ืออำหำรแห้ง  9 รำยกำร 37,272.00 ๓๗,๒๗๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศีทองพำนิช 37,272.00 ร้ำนศีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 926/2565 (21 มิ.ย.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 e-bidding งวด9  10 รำยกำร 141,547.00 ๑๔๑,๕๔๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 141,547.00 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 903/2565 (14 มิ.ย.65)
วัสดุ อ่ืนๆ

1 ซ้ือกรวยจรำจร 20 อัน 5,600.00 ๕,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 5,600.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 878/2565 (13 มิ.ย.65)
วัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 19 รำยกำร 19,288.00 ๑๙,๒๘๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ 19,288.00 ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 874/2565 (13 มิ.ย.65)
วัสดุ ก่อสร้ำงและประปำ

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  16 รำยกำร 10,095.00 ๑๐,๐๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ 10,095.00 ร้ำน ช.วัฒนำไฟฟ้ำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 875/2565 (13 มิ.ย.65)
วัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

1 ซ้ือเส้ือผ้ำผู้ป่วย  8 รำยกำร 94,480.00 ๙๔,๔๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศีทองพำนิช 94,480.00 ร้ำนศีทองพำนิช เป็นผู้เสนอรำคำได้ 928/2565 (21 มิ.ย.65)
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

1 ซ้ือโต๊ะพับและเก้ำอ้ี 3 รำยกำร 41,400.00 ๔๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 41,400.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 871/2565 (13 มิ.ย.65)
2 ซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 1 ตัว 4,900.00 ๔,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 4,900.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 872/2565 (13 มิ.ย.65)

ครุภัณฑ์ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำอุ่น กระติกน้ ำร้อน ตู้เย็น 4 รำยกำร 42,374.00 ๔๒,๓๗๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 42,374.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 876/2565 (13 มิ.ย.65)



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  มิถุนำยน  2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ .ศ. 2565  (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ครุภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
1 ซ้ือตู้ปลอดเช้ือ 1 หลัง 144,450.00 ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ ำกัด 144,450.00 บ.ไบโอพลัส เมดิคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 907/2565 (15 มิ.ย.65)



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 จ้างเหมาเทคนิคการแพทย์ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ ปานอ่วม นางสาวเสาวลักษณ์ ปานอ่วม เป็นผู้เสนอราคาได้

2 ติดต้ังพัดลมเติมอากาศกรองยูวี 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.เข็มเพ็รชวิศวกรรม ก.เข็มเพ็รชวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้

3 ติดต้ัง intercom , เคร่ืองเสียง 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง สตาร์ โอ เอ สตาร์ โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาได้

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 14,105.39 14,105.39 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า อุตรดิตถ์ โตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้

5 จ้างท าใบเสร็จรับเงิน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง พี ออฟเซ็ท อาร์ท พี ออฟเซ็ท อาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้

6 จ้างตรวจเช๊คเคร่ืองเอกซเรย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร เป็นผู้เสนอราคาได้

7 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม ไอ ดี บจก.เอ็ม ไอ ดี เป็นผู้เสนอราคาได้

8 จ้างซ่อมเคร่ืองดึงหลัง คอ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นราฟ-โมเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ บจก.เอ็นราฟ-โมเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้

9 จ้างซ่อมเคร่ืองอัลตราซาวด์ 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินท้ิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส บจก.อินท้ิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้

10 จ้างตัดผ้าห่อเคร่ืองมือทันตกรรม 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง นางคมคาย ค าสวัสด์ิ นางคมคาย ค าสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้

11 จ้างซ่อมเคร่ืองท าฟัน 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เด็นตัล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เด็นตัล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้

12 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายแสงทางทันตกรรม 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้

13 จ้างขนขยะติดเช้ือ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์ สระบุรี ส.เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้

14 จ้างถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้

15 จ้างสแกนเวชระเบียนผู้ปวยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลสักด์ิ แก้วน้ าอ่าง นายก าพลสักด์ิ แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้

16 จ้างสแกนเวชระเบียนผู้ปวยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้

17 จ้างสแกนเวชระเบียนผู้ปวยนอก 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้

18 จ้างพนักงานบริการ Authen 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้

19 จ้างพนักงานบริการ เวชระเบียน COV 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ เป็นผู้เสนอราคาได้

20 ซ่อมเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ พัดลมระบายอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาได้

21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2937 อต 7,768.20 7,768.20 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า อุตรดิตถ์ โตโยต้า อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้

22 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองป่ันไฟ 75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง บจก ตรีเพชร อเล็คทริค บจก ตรีเพชร อเล็คทริค เป็นผู้เสนอราคาได้

23 ติดต้ังพัดลมระบายอากาศห้องเอ็กเรย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า ร้าน ช.วัฒนาไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาได้

24 จ้างท าป้ายหนีไฟ ห้องเอ็กซเรย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสขันการพิมพ์ ร้านแสขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้

25 จ้างท าป้ายท่ีท้ิงขยะติดเช้ือ ATK 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสขันการพิมพ์ ร้านแสขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้

๔๗๕,๑๕๗.๕๙ ๔๗๕,๑๕๗.๕๙

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.. มิถุนำยน 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 30 ....เดือน..มิถุนำยน...พ.ศ.......2565...... (๑)



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

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

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,258.68            7,470.02     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 975/65 05/07/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00            3,400.00     เฉพาะเจาะจง สตาร์แล็บ สตาร์แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 976/65 05/07/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,900.00           189,400.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 977/65 05/07/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,440.00           36,000.00   เฉพาะเจาะจง พรอส พรอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 978/65 05/07/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00            7,000.00     เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 979/65 05/07/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,400.00           38,612.00   เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น. พี. ที. เอ็น. พี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 980/65 05/07/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,619.30            13,400.00   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 981/65 05/07/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           11,047.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 982/65 05/07/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,400.00            6,200.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 983/65 05/07/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,960.00            5,031.94     เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 984/65 05/07/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,650.00           15,550.00   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 985/65 05/07/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,880.00            8,653.00     เฉพาะเจาะจง เจริญสุข เจริญสุข เป็นผู้เสนอราคาได้ 986/65 05/07/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,086.00            12,782.60   เฉพาะเจาะจง รพ.พิชัย รพ.พิชัย เป็นผู้เสนอราคาได้ 987/65 05/07/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,800.00           10,800.00   เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 1027/65 20/07/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00           21,631.30 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติก แอตแลนติก เป็นผู้เสนอราคาได้ 1028/65 20/07/2565 เงินงบประมำณยำเสพติด

แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 กรกฎำคม 2565 (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 16,640.00  16,640.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 901/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,571.60  10,571.60   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 899/65 ลงวันท่ี 13 มิ.ย.65
3 วัสดุการแพทย์ 23,267.69  23,267.69   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 998/65 ลงวันท่ี 8 ก.ค.65
4 วัสดุการแพทย์ 920.20       920.20        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 956/65 ลงวันท่ี 30 มิ.ย.65

51,399.49  

  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (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         870.00           870.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 988/2565 วันท่ี 5 ก.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,750.00      10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 968/2565 วันท่ี 4 ก.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    15,610.00      15,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 992/2565 วันท่ี 6 ก.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    20,800.00      20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 991/2565 วันท่ี 6 ก.ค.65

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      8,560.00        8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 990/2565 วันท่ี 6 ก.ค.65

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 964/2565 วันท่ี 1 ก.ค.65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      9,420.00        9,420.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 969/2565 วันท่ี 4 ก.ค.65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (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 9,000.00 ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอน๋ิง  แร่กุล 9,000.00 นายอน๋ิง  แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 989/2565 (5 ก.ค.65)

วัสดุ น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

1 ประจ าเดิอน สิงหาคม 2565 100,000.00 ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุทัยบริการ 100,000.00 หจก.อุทัยบริการ เป็นผู้เสนอราคาได้
ค่ำสำธำรณูปโภค
ระบบ IP Phone เดือน ก.ย.65 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 34,240.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 955/2565 (30 มิ.ย.65)
วัสดุ วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 e-bidding งวด10  5รายการ 97,870.00 ๙๗,๘๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 97,870.00 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1007/2565 (12 ก.ค.65)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 8 เคร่ือง 184,000.00 ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 184,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1017/2565 (19 ก.ค.65)
2 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 800 VA   40 เคร่ือง 100,000.00 ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 100,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1018/2565 (19 d.8.65)
3 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบใช้ความร้อน  2 เคร่ือง 26,000.00 ๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 26,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1019/2565 (19 d.8.65)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 1 ระบบ 180,000.00 ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ พี เซอร์วิส 180,000.00 เอ็ม แอนด์ พี เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 1020/2565 (19 ก.ค.65)

ครุภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
1 ซ้ือเคร่ืองขูดหินปูน   1  เคร่ือง 34,500.00 ๓๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นท์ 34,500.00 หจก.เอ็มมีเน้นท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1026/2565 (20 ก.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓๑ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



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 วัสดุบริโภค 1,059.00 1,059.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 963/65 วันท่ี 1 ก.ค.65

2 วัสดุบริโภค 4,935.00 4,935.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 965/65 วันท่ี 1 ก.ค.65

3 วัสดุบริโภค 1,561.00 1,561.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 966/65 วันท่ี 2 ก.ค.65

4 วัสดุบริโภค 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 967/65 วันท่ี 3 ก.ค.65

5 วัสดุบริโภค 1,581.00 1,581.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 970/65 วันท่ี 4 ก.ค.65

6 วัสดุบริโภค 1,016.00 1,016.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 971/65 วันท่ี 5 ก.ค.65

7 วัสดุบริโภค 849.00 849.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 994/65 วันท่ี 6 ก.ค.65

8 วัสดุบริโภค 809.00 809.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 995/65 วันท่ี 7 ก.ค.65

9 วัสดุบริโภค 635.00 635.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 996/65 วันท่ี 8 ก.ค.65

10 วัสดุบริโภค 858.00 858.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 999/65 วันท่ี 9 ก.ค.65

11 วัสดุบริโภค 1,493.00 1,493.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1000/65 วันท่ี 10 ก.ค.65

12 วัสดุบริโภค 977.00 977.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1002/65 วันท่ี 11 ก.ค.65

13 วัสดุบริโภค 7,617.00 7,617.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1003/65 วันท่ี 12 ก.ค.65

14 วัสดุบริโภค 892.00 892.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1008/65 วันท่ี 12 ก.ค.65

15 วัสดุบริโภค 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1009/65 วันท่ี 13 ก.ค.65

16 วัสดุบริโภค 842.00 842.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1010/65 วันท่ี 14 ก.ค.65

17 วัสดุบริโภค 687.00 687.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1011/65 วันท่ี 15 ก.ค.65

18 วัสดุบริโภค 624.00 624.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1012/65 วันท่ี 16 ก.ค.65

19 วัสดุบริโภค ๖๗๓.๐๐ ๖๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1013/65 วันท่ี 17 ก.ค.65

20 วัสดุบริโภค ๗๒๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1014/65 วันท่ี 18 ก.ค.65

21 วัสดุบริโภค ๑,๐๙๕.๐๐ ๑,๐๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1015/65 วันท่ี 19 ก.ค.65

22 วัสดุบริโภค ๔๖,๘๐๐.๐๐ ๔๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 1016/65 วันท่ี 19 ก.ค.65

23 วัสดุบริโภค ๖,๙๑๗.๐๐ ๖,๙๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1022/65 วันท่ี 20 ก.ค.65

24 วัสดุบริโภค ๑,๐๘๑.๐๐ ๑,๐๘๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 20 ก.ค.65

25 วัสดุบริโภค ๖๙๖.๐๐ ๖๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1029/65 วันท่ี 21 ก.ค.65

26 วัสดุบริโภค ๔๖๕.๐๐ ๔๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1030/65 วันท่ี 22 ก.ค.65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓1 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2565  (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 กรกฎำคม 2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓1 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2565  (๑)

27 วัสดุบริโภค ๖๗๓.๐๐ ๖๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1031/65 วันท่ี 23 ก.ค.65

28 วัสดุบริโภค ๑,๐๙๕.๐๐ ๑,๐๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1032/65 วันท่ี 24 ก.ค.65

29 วัสดุบริโภค ๔๐๗.๐๐ ๔๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1033/65 วันท่ี 25 ก.ค.65

30 วัสดุบริโภค ๑,๑๐๘.๐๐ ๑,๑๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1034/65 วันท่ี 26 ก.ค.65

31 วัสดุบริโภค ๘๑๓.๐๐ ๘๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1035/65 วันท่ี 27 ก.ค.65

32 วัสดุบริโภค ๑,๓๓๖.๐๐ ๑,๓๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1039/65 วันท่ี 28 ก.ค.65

33 วัสดุบริโภค ๑,๕๗๐.๐๐ ๑,๕๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1040/65 วันท่ี 29 ก.ค.65

34 วัสดุบริโภค ๑,๐๔๔.๐๐ ๑,๐๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1041/65 วันท่ี 30 ก.ค.65

35 วัสดุบริโภค ๗๗๐.๐๐ ๗๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1042/65 วันท่ี 31 ก.ค.65

๙๕,๕๓๙.๐๐



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Active Etch  5x3g Syringe Kit + 15 tips 1,400.00           280.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 861/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65

2 น  ายาล้างคลองรากฟัน EDT17% Solution 200 ml. 450.00              650.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 861/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65

3 Cavit/Provis 40g 350.00              438.70              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 861/65 วันท่ี 10 มิ.ย. 65

4 Dental Floss 600.00              350.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

5 Rubber cup พร้อม Mendrel 360.00              180.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

6 Rubber brush 450.00              280.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

7 Stone (10 กก./1 กล่อง) 850.00              960.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

8 Velmix (10 กก./1 กล่อง) 950.00              1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 973/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

9 นางปราจิน สีค า/Bite Block Upper+Lower 300.00              150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 972/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

10 น.ส.วิสัญรญา รักไทย/จบงาน TP Upper 405.00              405.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 972/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

11 นางร าเพย ค าสวัสด์ิ/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 972/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

8,515.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565  (1)



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

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

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 78,677.60           217,547.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 1084/65 08/08/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 152,566.70         203,357.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 1085/65 08/08/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,100.00            1,123.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 1086/65 08/08/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 120,740.00         312,004.90 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 1087/65 08/08/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,586.00           55,584.50   เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1088/65 08/08/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,700.00            8,277.00     เฉพาะเจาะจง แอลบีเอส แอลบีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 1089/65 08/08/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 130,500.00         246,500.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1090/65 08/08/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 122,260.00         259,750.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1091/65 08/08/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,479.00           100,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1092/65 08/08/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 45,060.00           55,860.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 1093/65 08/08/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,425.00           62,800.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1094/65 08/08/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00            2,750.45     เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 1095/65 08/08/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00            2,204.20     เฉพาะเจาะจง ภิญโญ ภิญโญ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1096/65 08/08/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,600.00           39,804.00   เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สถานเสาวภา เป็นผู้เสนอราคาได้ 1097/65 08/08/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,300.00           20,470.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 1098/65 08/08/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,012.50            9,600.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 1099/65 08/08/2565

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,100.00           46,875.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1100/65 08/08/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00            2,800.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 1101/65 08/08/2565

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 80,650.00           89,880.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1102/65 08/08/2565

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 101,307.60         102,078.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 1103/65 08/08/2565

21 ซ้ือวัสดุทางเภสัชกรรม 40,800.00           45,000.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1104/65 08/08/2565

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,000.00           80,000.00 เฉพาะเจาะจง พรอส พรอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 1137/65 23/08/2565

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,663.00            5,762.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 1138/65 23/08/2565

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง อย. Methylphenidate อย. Methylphenidate เป็นผู้เสนอราคาได้ 1139/65 23/08/2565

แบบ สขร. ๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 สิงหำคม 2565 (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 14,650.00    14,650.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1062/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,000.00    27,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.อา.ที. เมดิแค็ล ดีไวย์ จ ากัด บ.อา.ที. เมดิแค็ล ดีไวย์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1064/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65

3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,415.00    27,415.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 1060/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,700.00    29,700.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1065/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,688.00    19,688.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1063/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65
6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,040.00    44,040.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 1133/65 ลงวันท่ี 19 ส.ค.66
7 วัสดุการแพทย์ 1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1132/65 ลงวันท่ี 19 ส.ค.67

8 วัสดุการแพทย์ 18,528.92    18,528.92  เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1059/65 ลงวันท่ี 4 ส.ค.65
9 วัสดุการแพทย์ 19,378.24    19,378.24  เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1124/65 ลงวันท่ี 24 ส.ค.65

10 วัสดุการแพทย์ 1,669.20      1,669.20     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 1037/65 ลงวันท่ี 27 ก.ค.65
203,769.36  

  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (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    39,750.00      39,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1046/2565 วันท่ี 1 ส.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,750.00      10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1047/2565 วันท่ี 1 ส.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      4,055.00        4,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1075/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์         330.00           330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 1070/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

5 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    12,800.00      12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1073/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    28,250.00      28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1071/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1072/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1074/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      6,420.00        6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1057/2565 วันท่ี 8 ส.ค.65

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1114/2565 วันท่ี 15 ส.ค.65

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    31,800.00      31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1119/2565 วันท่ี 17 ส.ค.65

12 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      9,420.00        9,420.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 1048/2565 วันท่ี 1 ส.ค.65

13 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1036/2565 วันท่ี 27 ก.ค.65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (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 ซ้ือกล่องกระดษ   500 ใบ 5,000.00 ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านขายกล่องพัสดุอุตรดิตถ์ 5,000.00 ร้านขายกล่องพัสดุอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1083/2565 (8 ส.ค.65)
2 ซ้ือถ่านรีชาร์ท AA    10 แพ็ค 3,100.00 ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา 3,100.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญา เป็นผู้เสนอราคาได้ 1140/2565 (23 ส.ค.65)

วัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ
1 ซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้า15A  6 ตัว 3,000.00 ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 3,000.00 หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 1130/2565 (19 ส.ค.65)

วัสดุ น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

1 ประจ าเดิอน กันยายน 2565 100,000.00 ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุทัยบริการ 100,000.00 หจก.อุทัยบริการ เป็นผู้เสนอราคาได้
วัสดุ วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 e-bidding งวด11  6รายการ 113,935.25 ๑๑๓,๙๓๕.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 113,935.25 บ.เอิร์ธซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1127/2565 (18 ส.ค.65)
ค่ำสำธำรณูปโภค

1 ระบบ IP Phone เดือน ก.ย.65 34,240.00 ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 34,240.00 บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1049/2565 (1 ส.ค.65)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

1 ซ้ือโซฟาปรับนอน 3 ระดับ 7,180.00 ๗,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 7,180.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1081/2565 (8 ส.ค.65)
2 ซ้ือพัดลมโคจร 16น้ิว  5 ตัว 5,950.00 ๕,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด 5,950.00 บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1115/2565 (15 ส.ค.65)

ครุภัณฑ์ งำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 1 ใบ 8,290.00 ๘,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด 8,290.00 บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1116/2565 (15 ส.ค.65)

ครุภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
1 ซ้ือตู้เย็นเก็บวัคซีน 2 ประตู 1 หลัง 12,690.00 ๑๒,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด 12,690.00 บ.ไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1080/2565 (8 ส.ค.65)
2 ซ้ือเคร่ือง Infusion Pump  3 เคร่ือง 163,500.00 ๑๖๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล 163,500.00 หจก.โปรเมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 1082/2565 (8 ส.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี ๓๑ เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (๑)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



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 วัสดุบริโภค 839.00 839.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1043/65 วันท่ี 1 ส.ค.65

2 วัสดุบริโภค 6,637.00 6,637.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1044/65 วันท่ี 1 ส.ค.65

3 วัสดุบริโภค (อาหารแห้ง) 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืม ทิพย์แสนขัน ร้านน  าด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1045/65 วันท่ี 1 ส.ค.65

4 วัสดุบริโภค 705.00 705.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1050/65 วันท่ี 2 ส.ค.65

5 วัสดุบริโภค 844.00 844.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1051/65 วันท่ี 3 ส.ค.65

6 วัสดุบริโภค 818.00 818.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1056/65 วันท่ี 4 ส.ค.65

7 วัสดุบริโภค 765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1066/65 วันท่ี 5 ส.ค.65

8 วัสดุบริโภค 892.00 892.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1067/65 วันท่ี 6 ส.ค.65

9 วัสดุบริโภค 1,154.00 1,154.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1068/65 วันท่ี 7 ส.ค.65

10 วัสดุบริโภค 639.00 639.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1105/65 วันท่ี 8 ส.ค.65

11 วัสดุบริโภค 1,245.00 1,245.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1069/65 วันท่ี 8 ส.ค.65

12 วัสดุบริโภค 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1106/65 วันท่ี 9 ส.ค.65

13 วัสดุบริโภค 1,207.00 1,207.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1108/65 วันท่ี 10 ส.ค.65

14 วัสดุบริโภค 862.00 862.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1109/65 วันท่ี 11 ส.ค.65

15 วัสดุบริโภค 791.00 791.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1110/65 วันท่ี 12 ส.ค.65

16 วัสดุบริโภค 783.00 783.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1111/65 วันท่ี 13 ส.ค.65

17 วัสดุบริโภค 1,544.00 1,544.00 เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1112/65 วันท่ี 14 ส.ค.65

18 วัสดุบริโภค ๕๕๗.๐๐ ๕๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1113/65 วันท่ี 15 ส.ค.65

19 วัสดุบริโภค ๘๘๘.๐๐ ๘๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1117/65 วันท่ี 16 ส.ค.65

20 วัสดุบริโภค ๑,๐๑๘.๐๐ ๑,๐๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1118/65 วันท่ี 17 ส.ค.65

21 วัสดุบริโภค ๗๙๖.๐๐ ๗๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสกร  มณีฝ้ัน นายวัสกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 1128/65 วันท่ี 18 ส.ค.65

๓๕,๔๘๔.๐๐

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี ๓1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (๑)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 Core build up luxacore z-dual sm A3 4,150.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 571/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

2 Alginate kromopan bag 1,600.00           160.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 571/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

3 Exaflex silicone monophase clinic 20-20แบบผสมมือ 4,400.00           1,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 571/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

4 HEIDBRINK EHB13/14 10,000.00         2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 974/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

5 GI ส าหรับอุด Gold Label 9 HS Post Extra 1-1 A3 2,000.00           2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 974/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

6 Dura White Stone Flame เร็ว 2,400.00           50.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 974/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

7 Dura White Stone Round เร็ว 1,200.00           50.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 974/65 วันท่ี 5 ก.ค. 65

8 Dentine Adhesive Optibond s Bottle Refill 6 ML 4,494.00           749.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1052/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

9 56879 RelyX U200 Refill Pack A3  Resin Cement 5,350.00           5,820.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1053/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

10 Root canal cement 240.00             3,300.00           เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 997/65 วันท่ี 8 ก.ค. 65

11 Face shield big (refill) 2,400.00           130.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 997/65 วันท่ี 8 ก.ค. 65

12 Talbot 180.00             200.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 997/65 วันท่ี 8 ก.ค. 65

13 T-band  180.00             180.00             เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 997/65 วันท่ี 8 ก.ค. 65

14 Sectional matrix refill unimatrix TDV/ เบอร์ Small 950.00             1,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1055/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

15 Sectional matrix refill unimatrix TDV เบอร์ Large 950.00             1,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1055/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

16 Periosteal elevator 3,100.00           1,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1055/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

17 Periosteal retractor 560.00             1,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1055/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

18 นางทองคูณ พัดแก้ว/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

19 นางมานิตย์ ทองทิพย์/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

20 นายแพร ดอกบัว/จบงาน TP Upper 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

21 น.ส.สุจินณา นาชัยโย/Wrap Around Upper+Lower 1,000.00           500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

22 นายสุริยา มณีธรรมศักด์ิ/Repair TP Lower 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

23 นางค าปัน จ าปาทอง/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1024/65 วันท่ี 20 ก.ค. 65

24 นางบุญมี แก้วดี/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)

25 นางประเทือง ยาท้วม/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

26 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณรอด/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

27 นายไกร สุภาใจ/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

28 นางทองคูณ พัดแก้ว/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

29 นางมานิตย์ ทองทิพย์/จบงาน TP  Upper + Lower 915.00             915.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

30 น.ส.มิตร ขวัญเสือ/Repair TP Lower 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

31 นางปราจิน สีค า/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00           1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1078/65 วันท่ี 3 ส.ค. 65

32 นางแฉล้ม ชัยพงษ์/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

33 นางบุญส่ง อัดทโชติ/Special Tray Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

34 นางประเทือง ยาท้วม/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

35 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณรอด/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

36 นายไกร สุภาใจ/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

37 นางบุญมี แก้วดี/Bite Block Upper+Lower 300.00             150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 1025/65 วันท่ี 18 ส.ค. 65

55,669.00       


