
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)
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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)
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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)


