
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    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  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 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
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  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  มิถุนำยน  2565
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

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