
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 บริโภค (อำหำรสด)
๑ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๒,๕๔๐.๐๐ ๒,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,540.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 001/2565 (1 ต.ค.64)
๒ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ ๒,๒๙๕.๐๐ ๒,๒๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,295.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 002/2565 (2 ต.ค.64)
๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๒,๖๗๖.๐๐ ๒,๖๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,676.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 003/2565 (3 ต.ค.64)
๔ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ ๒,๓๒๘.๐๐ ๒,๓๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,328.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 004/2565 (4 ต.ค.64)
๕ ซ้ืออาหารสด  23 รายการ ๒,๒๑๘.๐๐ ๒,๒๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,218.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/2565 (5 ต.ค.64)
๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๔๐๕.๐๐ ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 020/2565 (6 ต.ค.64)
๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๗๕.๐๐ ๑,๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,375.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 021/2565 (7 ต.ค.64)
๘ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,130.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 047/2565 (8 ต.ค.64)
๙ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๙๓๕.๐๐ ๙๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 935.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 048/2565 (9 ต.ค.64)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๗๕๕.๐๐ ๑,๗๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,755.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 049/2565 (10 ต.ค.64)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๒๐๗.๐๐ ๑,๒๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,207.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 050/2565 (11 ต.ค.64)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๘๐.๐๐ ๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,280.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 051/2565 (12 ต.ค.64)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๐๑๕.๐๐ ๑,๐๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,015.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 052/2565 (13 ต.ค.64)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๙๐.๐๐ ๑,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,290.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 053/2565 (14 ต.ค.64)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๓๖๕.๐๐ ๑,๓๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,365.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 054/2565 (15 ต.ค.64)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๔๐๕.๐๐ ๑,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,405.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 055/2565 (16 ต.ค.64)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๔๖๓.๐๐ ๑,๔๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,463.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 056/2565 (17 ต.ค.64)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๔๓๘.๐๐ ๑,๔๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,438.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/2565 (18 ต.ค.64)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,400.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/2565 (19 ต.ค.64)
๒๐ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,360.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/2565 (20 ต.ค.64)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๙๐๖.๐๐ ๑,๙๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,906.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 062/2565 (21 ต.ค.64)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๔๓๖.๐๐ ๑,๔๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,436.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 071/2565 (22 ต.ค.64)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๓๐๒.๐๐ ๑,๓๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,302.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 072/2565 (23 ต.ค.64)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,260.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 073/2565 (24 ต.ค.64)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๒,๑๑๐.๐๐ ๒,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,110.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 074/2565 (25 ต.ค.64)
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๒๖ ซ้ืออาหารสด  20 รายการ ๒,๐๘๐.๐๐ ๒,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,080.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 076/2565 (26 ต.ค.64)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๓๑๘.๐๐ ๑,๓๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,318.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 077/2565 (27 ต.ค.64)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,070.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 078/2565 (28 ต.ค.64)
๒๙ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๔๕๗.๐๐ ๑,๔๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,457.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 085.1/2565 (29 ต.ค.64)
๓๐ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๒๗๓.๐๐ ๑,๒๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,273.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 086/2565 (30 ต.ค.64)
๓๑ ซ้ืออาหารสด  21 รายการ ๑,๔๗๔.๐๐ ๑,๔๗๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,474.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 087/2565 (31 ต.ค.64)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๓๓,๕๐๐.๐๐ ๓๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 33,500.00 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 045/2565 (7 ต.ค.64)
2 ซ้ือออกซิเจนเหลว 717.72 ลบ.ม. ๑๙,๑๙๙.๐๑ ๑๙,๑๙๙.๐๑ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 19,199.01 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 046/2565 (7 ต.ค.64)
3 ซ้ือออกซิเจนเหลว 641.63 ลบ.ม. ๑๗,๑๖๓.๖๐ ๑๗,๑๖๓.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด 17,163.60 บ.แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เวฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/2565 (25 ต.ค.64)
4 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 1 รายการ ๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์ เฮลธ์ แคร์ 63,000.00 หจก.ชรินทร์ เฮลธ์ แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 080/2565 (28 ต.ค.64)
5 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 9 รายการ ๒๙,๐๐๒.๐๐ ๒๙,๐๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด 29,002.00 บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 081/2565 (28 ต.ค.64)
6 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 4 รายการ ๕๐,๗๓๙.๐๐ ๕๐,๗๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,739.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 082/2565 (28 ต.ค.64)
7 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 3 รายการ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิล ลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,500.00 บ.ซิล ลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 083/2565 (28 ต.ค.64)
8 ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1 ซ้ือน้ ายาซักผ้าขาว ปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก 3 รายการ ๑๖,๒๙๐.๐๐ ๑๖,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 16,290.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 059/2565 (18 ต.ค.64)

ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)
ซ้ือวัสดุมิใช่ยา 5 รายการ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป 16,550.00 หจก.อินสทรู เม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 084/2565 (28 ต.ค.64)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1 ซ้ือคอมพิวเตอร์ PC โน๊ตบุ๊คและโปรเจคเตอร์ 5 รายการ ๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 81,000.00 บ.สตาร์ โอ เอ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 058/2565 (18 ต.ค.64)



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 นางตุ๊ ฟ่ันบ้านไร่/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

2 นายพุด สึกสี/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

3 นายเสมอ ชานุวัฒน์/Bite Block Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

4 นางขวัญใจ มะลิวงค์/จบงาน UTP Metal+LTP 920.00          920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 005/65 วันท่ี 4 ต.ค. 64

5 นายเสถียร ค าใจวุฒิ/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

6 นายสมัคร อินชายเขา/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

7 นางสายัณห์ ด ารงค์กุล/งานเติมฟันซ่ี 21 (Acrylic Denture)+Upper 280.00          280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

8 นางกาญจนา จ าปาทิพย์/จบงาน TP Upper 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

9 นางทวี แซ่ล้ิม/จบงาน FD Upper+Lower 2,400.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 022/65 วันท่ี 7 ต.ค. 64

5,400.00        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน..ตุลาคม…

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี...31....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ...2564..(1)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



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 113,226.60         116,109.10  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 องค์การเภสัชกรรม 10 เป็นผู้เสนอราคาได้ 29/65 07/10/2564

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 104,597.00         175,022.50  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11 องค์การเภสัชกรรม 11 เป็นผู้เสนอราคาได้ 30/65 07/10/2564

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,792.50           42,856.50   เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 31/65 07/10/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 181,900.00         350,000.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 32/65 07/10/2564

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 53,700.00           90,675.00   เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 33/65 07/10/2564

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,900.00           15,638.00   เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 34/65 07/10/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,240.00           280,513.96  เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 35/65 07/10/2564

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,750.00            10,500.00   เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เอเช่ียน ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 36/65 07/10/2564

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00           37,200.00   เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 37/65 07/10/2564

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,300.00           15,612.60   เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/65 07/10/2564

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00            7,500.00     เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ เป็นผู้เสนอราคาได้ 39/65 07/10/2564

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,000.00           62,060.00   เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 40/65 07/10/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,110.00            4,250.45     เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 41/65 07/10/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,480.00           12,510.00   เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 42/65 07/10/2564

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00            4,600.00     เฉพาะเจาะจง อย.ยาเสพติด อย.ยาเสพติด เป็นผู้เสนอราคาได้ 43/65 07/10/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            8,000.00     เฉพาะเจาะจง อย.วัตถุออกฤทธ์ิ อย.วัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 44/65 07/10/2564

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00            9,630.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน ยูโทเป้ียน เป็นผู้เสนอราคาได้ 64/65 21/10/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน.......ตุลำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  29  ตุลำคม  2564 (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.......ตุลำคม 2564.............................

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  29  ตุลำคม  2564 (๑)

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,550.00            3,923.50 เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 65/65 21/10/2564

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,178.00            12,460.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 66/65 21/10/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,140.00           41,775.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 67/65 21/10/2564

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,480.00           52,000.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 68/65 21/10/2564

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,605.00            8,630.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 69/65 21/10/2564

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 107,000.00         203,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 70/65 21/10/2564



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 57,950.00 57,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 018/65 ลงวันท่ี 5 ต.ค.64
2 วัสดุการแพทย์ 19,199.01 19,199.01 เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 046/65 ลงวันท่ี 7 ต.ค.64
3 วัสดุการแพทย์ 17,163.60 17,163.60 เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 075/65 ลงวันท่ี 25 ต.ค.64
4 วัสดุการแพทย์ 2,578.70   2,578.70   เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 025/64 ลงวันท่ี 30 ก.ย.64

38,941.31 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน....ตุลาคม..พ.ศ.. 2564

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....31.....เดือน.ตุลาคม..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)

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    75,073.44      75,073.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 211/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    42,800.00      42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท อินโนเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 213/2565 วันท่ี 7 ธ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 217/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      7,490.00        7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอ
คนอสติคส์ จ ากัด

บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอ
คนอสติคส์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 218/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    77,265.00      77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 219/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    14,310.00      14,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 221/2565 วันท่ี 8 ธ.ค. 2564

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      5,200.00        5,200.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9
  จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 023/2565 วันท่ี 7 ต.ค. 2564

8 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์      4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 
แล็บ จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 
แล็บ จ ากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาได้ 1019/2564 วันท่ี 29 ก.ย. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (๑)


