
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
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
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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)
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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)


