
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)


