
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ วันท่ีส่งชุด

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 135,000.00         255,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 782/65 20/05/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 84,550.00           228,000.00  เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 783/65 20/05/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,220.00           38,000.00   เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 784/65 20/05/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,220.00           14,200.00   เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 785/65 20/05/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,375.00           31,875.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 786/65 20/05/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 87,900.00           99,510.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 787/65 20/05/2565

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00             5,496.00     เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 788/65 20/05/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,552.40             5,160.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร องค์การเภสัชกรรม สมุนไพร เป็นผู้เสนอราคาได้ 789/65 20/05/2565

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 41,350.00           41,950.00   เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 790/65 20/05/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00             8,000.00     เฉพาะเจาะจง อย. Methylphenidate อย. Methylphenidate เป็นผู้เสนอราคาได้ 791/65 20/05/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 450.00               450.00        เฉพาะเจาะจง อย. Midazolam อย. Midazolam เป็นผู้เสนอราคาได้ 792/65 20/05/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,200.00           31,500.00   เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ ซอง วานิชภัณฑ์ ซอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 793/65 20/05/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,480.00           12,510.00   เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 828/65 30/05/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,980.00             5,006.50     เฉพาะเจาะจง ที. โอ. ที. โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 829/65 30/05/2565

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,276.00             8,763.00 เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 830/65 30/05/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 114,360.00         298,503.50 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 831/65 30/05/2565

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,500.00           37,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 832/65 30/05/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,214.00           25,884.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 833/65 30/05/2565

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 56,282.00           56,710.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค เป็นผู้เสนอราคาได้ 834/65 30/05/2565

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,340.00             4,343.20 เฉพาะเจาะจง ที. แมน ที. แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 835/65 30/05/2565

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,600.00           18,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 836/65 30/05/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2565 (๑)



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญำ วันท่ีของสัญญำ วันท่ีส่งชุด

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำงให้กำรเงิน

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565 

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 1 - 31 พฤษภำคม 2565 (๑)

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,000.00             1,000.00 เฉพาะเจาะจง กองพัฒนายาแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทย เป็นผู้เสนอราคาได้ 837/65 30/05/2565

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,884.90           75,880.05 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 838/65 30/05/2565



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 22,500.00    22,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 761/65 ลงวันท่ี 10 พ.ค.65
2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย หจก.วากัสเมดิเซีย เป็นผู้เสนอราคาได้ 706/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,000.00    36,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 698/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,412.00    12,412.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 696/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,800.00      9,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 697/65 ลงวันท่ี 25 เม.ย.65
6 วัสดุการแพทย์ 26,190.39    26,190.39   เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 762/65 ลงวันท่ี 10 พ.ค.65
7 วัสดุการแพทย์ 2,535.90      2,535.90     เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 725/65 ลงวันท่ี 29 เม.ย.65
8  

112,238.29  

  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..พฤษภาคม...พ.ศ.. 2565

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน..พฤษภาคม..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 Front surface mouth mirror 420.00                       420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

2 Needle gague 27-Long ยาว 30 mm. 2,040.00                    214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/65 วันท่ี 23 มี.ค. 65

3 High power suction tubes มีลวด (2045) 3 mm. 1,800.00                    900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

4 Mouth gag เด็ก 10 cm. 1,000.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

5 Glass slab (แผ่นแก้วผสมซีเมนต์) ใหญ่ 150.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

6 Rubber dam forcep (Type:Ivory) 950.00                     1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

7 กรรไกรตัดไหมโค้งส้ัน (Scissor) 500.00                       550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

8 Needle holder 1,900.00                    950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

9 Blade holder no.3 500.00                       100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 731/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

10 น.ส.สาลี ทองจันทร์/Special Tray Upper 150.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

11 นายประหยัด สีมาอ้ิง/Special Tray Upper+Lower 300.00                       150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

12 นางวศินี ทวีพานิช/จบงาน TP  Upper+Lower 2,010.00                  2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

13 นายเกตุ กุณปัน/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 687/65 วันท่ี 22 เม.ย. 65

14 นางหวัน ทิน้ าอ่าง/Special Tray Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

15 น.ส.สาลี ทองจันทร์/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

16 นายประหยัด สีมาอ้ิง/Bite Block Upper+Lower 300.00                    150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

17 นายนวล อุปนันท์/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 730/65 วันท่ี 3 พ.ค. 65

18 นางฟ้ารุ่ง มันพร้าว/จบงาน TP Lower 370.00                    370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 765/65 วันท่ี 12 พ.ค. 65

19 นายสน่ัน ยาน้อย/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00                1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 765/65 วันท่ี 12 พ.ค. 65

20,190.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  31  เดือน พฤษภำคม 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 41 รำยกำร 53,936.50 ๕๓,๙๓๖.๕๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 53,936.50 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 773/2565 (17 พ.ค.65)
2 ซ้ือถ่ำนอัลคำไลน์ AAA 300 แพ็ค 11,400.00 ๑๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 11,400.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 774/2565 (17 พ.ค.65)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,059.00 ๑,๐๕๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,059.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 728/2565 (1 พ.ค.65)
๒ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร 883.00 ๘๘๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 883.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 729/2565 (2 พ.ค.65)
๓ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,729.00 ๑,๗๒๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,729.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 733/2565 (3 พ.ค.65)
๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,597.00 ๑,๕๙๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,597.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 734/2565 (4 พ.ค.65)
๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,330.00 ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,330.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 725/2565 (5 พ.ค.65)
๖ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,413.00 ๑,๔๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,413.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 739/2565 (6 พ.ค.65)
๗ ซ้ืออำหำรสด  5 รำยกำร 4,108.00 ๔,๑๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 4,108.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 740/2565 (6 พ.ค.65)
๘ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,473.00 ๑,๔๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,473.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 741/2565 (7 พ.ค.65)
๙ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,295.00 ๑,๒๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,295.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 742/2565 (8 พ.ค.65)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,510.00 ๑,๕๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,510.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 743/2565 (9 พ.ค.65)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 2,232.00 ๒,๒๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,232.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 744/2565 (10 พ.ค.65)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,209.00 ๑,๒๐๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,209.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 763/2565 (11 พ.ค.65)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 975.00 ๙๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 975.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 764/2565 (12 พ.ค.65)
๑๔ ซ้ืออำหำรสด  10 รำยกำร 7,357.00 ๗,๓๕๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 7,357.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 766/2565 (12 พ.ค.65)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 2,213.00 ๒,๒๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,213.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 767/2565 (13 พ.ค.65)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,920.00 ๑,๙๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,920.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 768/2565 (14 พ.ค.65)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,829.00 ๑,๘๒๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,829.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 769/2565 (15 พ.ค.65)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  21 รำยกำร 1,711.00 ๑,๗๑๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,711.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 770/2565 (16 พ.ค.65)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  22 รำยกำร 2,270.00 ๒,๒๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,270.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 771/2565 (17 พ.ค.65)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร 2,413.00 ๒,๔๑๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,413.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 775/2565 (18 พ.ค.65)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,945.00 ๑,๙๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,945.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 777/2565 (19 พ.ค.65)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ......พฤษภำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..พฤษภำคม....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 ......พฤษภำคม  2565..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.1-31......เดือน..พฤษภำคม....พ.ศ...2565....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,936.00 ๑,๙๓๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,936.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 778/2565 (20 พ.ค.65)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  8 รำยกำร 9,082.00 ๙,๐๘๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด 9,082.00 บ.เบทำโกรเกษตรอุสำหกรรม จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 794/2565 (20 พ.ค.65)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร 1,039.00 ๑,๐๓๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,039.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 795/2565 (21 พ.ค.65)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,026.00 ๑,๐๒๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,026.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 796/2565 (22 พ.ค.65)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร 1,273.00 ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 797/2565 (23 พ.ค.65)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร 1,195.00 ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 798/2565 (24 พ.ค.65)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,679.00 ๑,๖๗๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,679.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 799/2565 (25 พ.ค.65)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,980.00 ๑,๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,980.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 804/2565 (26 พ.ค.65)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,709.00 ๑,๗๐๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,709.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 806/2565 (27 พ.ค.65)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร 1,081.00 ๑,๐๘๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,081.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 808/2565 (28 พ.ค.65)
๓๒ ซ้ืออำหำรสด  20 รำยกำร 1,408.00 ๑,๔๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,408.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 809/2565 (29 พ.ค.65)
๓๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร 1,617.00 ๑,๖๑๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,617.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 810/2565 (30 พ.ค.65)

วัสดุ วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

1 e-bidding งวด8  6 รำยกำร 96,358.75 ๙๖,๓๕๘.๗๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด 96,358.75 บ.เอิร์ธซำยน์ ไดแอกโนสติก จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 772/2565 (17 พ.ค.65)
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1 ซ้ือเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต 37,500.00 ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 37,500.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 775/2565 (17 พ.ค.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)

๑ จ้างท าแบบบันทึกอาการผู้ป่วย(ฟอร์มปรอท) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท ร้านพีอ๊อฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๓๖/๖๕ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศคลินิก CoV-๑๙ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง น้องอายอิเล็คทริค น้องอายอิเล็คทริค เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๓๗/๖๕ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟริมเมอร์ บจก.เฟริมเมอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๕/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๖/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,265.00 77,265.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๗/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๖ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,020.00 12,020.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๘/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๗ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพี แมดกรุ๊ป บจก.เอ็มพี แมดกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๔๙/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๘ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี บจก.ไอเมด ลาบอราทอร่ี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๐/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๐

๙ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,835.00 1,835.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ บจก.แล๊ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๑/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๑

๑๐ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเค เมดิเทค บจก.เอสเค เมดิเทค เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๒/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๒

๑๑ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเจ เมดิคอล บจก.พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๓/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๓

๑๒ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป บจก.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๔/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๔

๑๓ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาด สภากาชาด เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๕๕/๖๕ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๕

๑๔ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 เป็นผู้เสนอราคาได้ ๗๘๐/๖๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๗๖

๑๕ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๘๑/๖๕ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๗๗

๑๖ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน ๖๕ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ เท่ียงน้อย นางส าราญ เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๔/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๗๘

๑๗ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย มิถุนายน ๖๕10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์ สระบุรี เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๕/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๗๙

๑๘ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง นายก าพลศักด์ิ แก้วน้ าอ่าง เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๖/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๐

๑๙ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร คาวหวาน นางสาวศิริพร คาวหวาน เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๗/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๑

๒๐ จ้างเหมาสแกนเวชระเบียน เดือนมิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๘/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๒

๒๑ จ้างพนักงานบริการ Authen 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสนธยา แร่กุล นางสาวสนธยา แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๑๙/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๓

๒๒ จ้างเหมาพนักงานเวชระเบียน Cov-๑๙ มิถุนายน ๖๕ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ นางสาวปริญญา สิทธิเจริญ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๐/๖๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๘๔

๒๓ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 1,537.59 1,537.59 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๑/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๕

๒๔ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 1,537.59 1,537.59 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๒/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๖

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน..พฤษภำคม 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..พฤษภำคม...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..พฤษภำคม 2565........
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.... 1 - 31 ....เดือน..พฤษภำคม...พ.ศ.......2565...... (๑)

๒๕ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 2,557.30 2,557.30 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๓/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๗

๒๖ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ซ่อมหม้อน้ า) 18,397.05 18,397.05 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๔/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๘

๒๗ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 2,346.15 2,346.15 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒5/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๘๙

๒๘ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ถ่ายน้ ามันเคร่ือง) 4,266.73 4,266.73 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ บจก.โตโยต้า จ าหน่ายโตโยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๖/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๙๐

๒๙ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(เช็คช่วงล่าง) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ ๘๒๗/๖๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๙๑

๒๒๔,๙๗๐.๐๐



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         750.00           750.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 755/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 747/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,400.00      10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 746/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    16,840.00      16,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 751/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

5 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 749/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,900.00        4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 750/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    26,000.00      26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 745/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเจ เมดิคอล ร้าน พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 753/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    16,000.00      16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 752/2565 วันท่ี 10 พ.ค.65

10 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    22,500.00      22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 781/2565 วันท่ี 20 พ.ค.65

11 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 780/2565 วันท่ี 20 พ.ค.65

12 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 754/2565 วันท่ี 10 พ.ค. 2565

13 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์    12,020.00      12,020.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 748/2565 วันท่ี 10 พ.ค. 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (๑)


