
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)


