
แบบ สขร. ๑

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10,281.00         ๗๐,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 13290 06/11/2562

2 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,325.00         ๑๗,๖๐๔.๔๐ เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 129/63 07/11/2562

3 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,750.00           ๕,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 130/63 07/11/2562

4 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,700.00           4,173.00     เฉพาะเจาะจง ที.เอ็ม.เอ็น. ที.เอ็ม.เอ็น. เป็นผู้เสนอราคาได้ 131/63 07/11/2562

5 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,900.00           ๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พรีเมด พรีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 132/63 07/11/2562

6 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,900.00           ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 133/63 07/11/2562

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,650.00           ๕,๗๐๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 134/63 07/11/2562

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,000.00         ๑๓,๒๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 135/63 07/11/2562

9 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,000.00           ๕,๙๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ที.แมน ที.แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 136/63 07/11/2562

10 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 43,500.00         ๔๘,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 157/63 18/11/2562

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,400.00           ๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สตาร์แล็บ สตาร์แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 158/63 18/11/2562

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,450.00         ๑๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 159/63 18/11/2562

13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 52,500.00         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 160/63 18/11/2562

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 123,609.80       ๒๕๓,๔๗๘.๘๖ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12 รายการ องค์การเภสัชกรรม 12 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 13847 15/11/2562

15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,000.00           ๗,๔๑๘.๖๔ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 13848 15/11/2562

16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,950.00           ๘,๒๖๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา เจริญสุข ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 171/63 21/11/2562

17 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,500.00           ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ เป็นผู้เสนอราคาได้ 172/63 21/11/2562

18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 91,850.00         ๑๒๗,๖๐๖.๓๐ เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 173/63 21/11/2562

19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,200.00           15,400.00   เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 174/63 21/11/2562

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 16,371.00         ๑๙,๙๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 175/63 21/11/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑)



แบบ สขร. ๑

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       1,110.00          1,110.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9  
จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9  
จ.พิษณุโลก

เป็นผู้เสนอราคา

ได้

124/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     29,250.00       29,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคา

ได้

112/63 วันที่ 5 พ.ย. 63

๓ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     17,150.00       17,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ เป็นผู้เสนอราคา

ได้

125/63 วันที่ 7 พ.ย. 63

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,888.00          3,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค บริษัท แอฟฟินิเท็ค เป็นผู้เสนอราคา

ได้

126/63 วันที่ 7 พ.ย. 63

๕ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     94,373.44       94,373.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา

ได้

113/63 วันที่ 5 พ.ย. 63

๖ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     16,541.00       16,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา

ได้

111/63 วันที่ 5 พ.ย. 63

๗ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       4,600.00          4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา

ได้

127/63 วันที่ 7 พ.ย. 63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (๑)



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ น้ํายาล้าง Suction 5,700.00         1,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ อินโน เทค จํากัด บริษัท ไบโอ อินโน เทค จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 059/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

2 น้ํายาทําความสะอาดยูนิต 6,250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ อินโน เทค จํากัด บริษัท ไบโอ อินโน เทค จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 059/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๓ Pressure indicator paste (PIP)   2,060.00         2,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

4 Silicone monophase แบบผสมมือ 5,500.00         1,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๕ GI light cure สําหรับอุด 2,800.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 060/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

6 Face shield (refill) 1,800.00         180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๗ Rubber cup พร้อม Mendel 180.00           ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

8 Pumice 120.00           ๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๙ Talbot 180.00           ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

10 หัวขัด Acrylic เขียว 200.00           ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๑๑ หัวขัด Acrylic เทา 200.00           ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

12 Articulating paper (เต็มปาก) 720.00           ๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๑๓ T-band  180.00           ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

14 Blade No.๑2 650.00           850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๑๕ ตะเกียงแอลกอฮอล์ 500.00           250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

16 Plastic torch 200.00           220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 061/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๑๗ P-๑๐ 26,000.00       650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จํากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 062/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

18 Saliva ejector 2,010.00         67.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๑๙ Film hanger 1,200.00         120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

20 Light cure shield  (ไม้กันแสง) 450.00           150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๒๑ แก้วน้ํา Stainless 4,800.00         120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

22 Cotton plier 2,100.00         150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๒๓ Explorer 6,000.00         250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮท้ันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

24 Stainless tray 650.00           140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๒๕ Mouth mirror shank 3,200.00         100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

วิธีซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (๑)



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วิธีซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (๑)

26 Temporary crown 2,800.00         4,035.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 063/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๒๗ Composite A๒ 793.94           793.94         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

28 Composite A๓ 3,175.76         793.94         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๒๙ Composite A๓.๕ 4,763.64         793.94         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

30 Composite A๔ 1,587.88         793.94         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๓๑ Flowable composite  5,243.00         1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

32 GI base แบบผสม 2,140.00         2,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 064/63 วันที่ 9 ต.ค. 62

๓๓ นางสวิก แหยมไทย/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

34 นายจรุญ ฉลูทอง/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

๓๕ นางสั้นหลี่ คําป่าคาย/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

36 นายกิตติชัย มีน้ําพูน/จบงาน TP Lower 370.00           370.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

๓๗ นางวิไลพร สิงฆะ/จบงาน TP Upper+Lower 955.00           955.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

38 นางเทิ้ม กันเกิด/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,625.00         1,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

๓๙ นายประสิทธิ์ ตรงต่อกิจ/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00         1,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

40 นางชิด มงคล/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 0๘๕/63 วันที่ ๒๑ ต.ค. 62

๔๑ นางลัดดา มีสิงห์/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00         1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

42 นางเพียร อินสอน/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00         1,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

๔๓ นางบุญเล็ก สวนดอกไม้/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00         1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

44 นางเปื้อง สุริยะ/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00         1,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

๔๕ นางมะลิ แก้วสมชาติ/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,855.00         1,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

46 นางวา ยะสุยา/จบงาน TP Upper+Lower 950.00           950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

๔๗ นางคํา แร่กุล/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 09๕/63 วันที่ ๒5 ต.ค. 62

48 นางภณิดา พงษ์ไพร/จบงาน TP Lower 405.00           405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

๔๙ นางกนกวรรณ นาคเลี้ยง/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,785.00         1,785.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

50 นายณรงค์ เวียนระวัง/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วิธีซื้อหรือจ้างลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (๑)

๕๑ นางบุญเลิศ บุญปลีก/จบงาน TP Upper 300.00           300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

52 นางสาวบุญมา พับขุนทด/จบงาน TP Upper+Lower 1055 1,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

๕๓ นางสั้นหลี่ คําป่าคาย/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62

54 นายแจง กองจา/Special Tray Upper+Lower 300 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 122/63 วันที่ 7 พ.ย. 62



แบบ สขร. ๑

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ จ้างเก็บขยะติดเชื้อ 10,896.00 10,896.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 105/63 วันที่ 30 ต.ค.62

๒ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จํากัด หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/63 วันที่ 13 พ.ย.62

๓ จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธ วิศวกรรม หจก.จิระเมธ วศิวกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 167/63 วันที่ 20 พ.ย.62

๔ จ้างเหมาบริการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ออฟเซ็ทอาร์ท ร้าน พี.ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 138/63 วันที่ 20 พ.ย.62

๕ จ้างเหมาบริการ BMS-HOSxP 19,855.00 19,855.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟแวร์ จํากัด บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟแวร์ จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 169/63 วันที่ 20 พ.ย.62

๖ จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์  ไตรต่อผล นางสาวเบญจรัตน์  ไตรต่อผล เป็นผู้เสนอราคาได้ 95/63 วันที่ 28 ต.ค.62

๗ จ้างเหมาบริการธุรการ ๘,๑๕๐.๐๐ ๘,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร  เรืองมั่น นางสาวกชพร  เรืองมั่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 36/63 วันที่ 7 ต.ค.62

๘ จ้างเหมาบริการประจําห้องทดลอง ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภิราวรรณ   พันแสน นางสาวภิราวรรณ   พันแสน เป็นผู้เสนอราคาได้ 96/63 วันที่ 28 ต.ค.62

๙ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา  เพียรไธสง นางสาวณัฐธิดา  เพียรไธสง เป็นผู้เสนอราคาได้ 150/63 วันที่ 19 พ.ย.62

๑๐ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ยศเลิศ นายธนกฤต  ยศเลิศ เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/63 วันที่ 19 พ.ย.62

๑๑ จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ๑๒,๙๓๐.๐๐ ๑๒,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ   ใจมา นายสมมาศ   ใจมา เป็นผู้เสนอราคาได้ 94/63 วันที่ 28 ต.ค.62

๑๒ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พิณทอง นายมาโนช  พิณทอง เป็นผู้เสนอราคาได้ 149/63 วันที่ 19 พ.ย.62

๑๓ จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ ๘,๑๕๐.๐๐ ๘,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสร  อุปวรรณ์ นางสาวธนิสร  อุปวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 93/63 วันที่ 28 ต.ค.62

๑๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์ (Printer) ๓๒,๐๗๓.๒๕ ๓๒,๐๗๓.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 53/63 วันที่ 17 ต.ค. 62

๑๕ จ้างเหมาเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยา ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีซีเอช ออริกา  (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 54/63 วันที่ 17 ต.ค. 62

๑๖ จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๔,๖๕๙.๐๐ ๑๔,๙๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จํากัด บ.กันทรากร จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 485/60 วันที่ 15 ส.ค.60

๑๗ จ้างเช่ารถยนต์ 6กน-3374 ๑๕,๔๐๘.๐๐ ๑๕,๔๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กันทรากร จํากัด บ.กันทรากร จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 401/60 วันที่ 26 พ.ค.60

๒๒๑,๑๑๖.๒๕

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่  ๓  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑)


