
แบบ สขร. ๑

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่ของสัญญา

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

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

1 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,044.60           ๕,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 16/63 04/10/2562

2 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,100.00           ๙,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 17/63 04/10/2562

3 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,270.00         ๑๒,๕๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 18/63 04/10/2562

4 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 176,863.80       260,025.00   เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 19/63 04/10/2562

5 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,291.00           ๑๘,๖๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 20/63 04/10/2562

6 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,500.00         ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส พีเอ็มแอล พลัส เป็นผู้เสนอราคาได้ 21/63 04/10/2562

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12,500.00         ๒๖,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 22/63 04/10/2562

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 41,850.00         ๔๕,๓๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ แอปคาร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 23/63 04/10/2562

9 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 28,250.00         ๓๙,๙๖๖.๑๕ เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 24/63 04/10/2562

10 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 21,760.00         ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี เอฟ.ซี.พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 25/63 04/10/2562

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,900.00         ๒๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา นิวฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 26/63 04/10/2562

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 25,860.00         ๓๒,๗๖๘.๑๐ เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 27/63 04/10/2562

13 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 65,065.00         ๙๓,๕๘๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 28/63 04/10/2562

14 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 41,315.00         ๕๓,๘๘๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 29/63 04/10/2562

15 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 14,300.00         ๑๖,๙๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 30/63 04/10/2562

16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 51,700.00         ๕๙,๓๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 31/63 04/10/2562

17 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,869.00         ๑๑๐,๖๖๖.๒๕ เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 32/63 04/10/2562

18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 21,550.00         ๓๒,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พอนด์เคมีคอล พอนด์เคมีคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 33/63 04/10/2562

19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,000.00           8,845.32       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 34/63 04/10/2562

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6,172.50           ๖,๗๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 35/63 04/10/2562

21 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 21,400.00         ๒๗,๕๐๔.๗๕ เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พีเอ็มแอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 36/63 04/10/2562

22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 36,954.30         ๓๘,๙๒๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 37/63 04/10/2562

23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 38,495.00         ๕๓,๗๓๕.๖๐ เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/63 04/10/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๑)



แบบ สขร. ๑

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่ของสัญญา

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

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๑)

24 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 96,573.50         ๑๓๗,๕๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 12225 09/10/2562

25 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 36,730.20         ๕๑,๐๓๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 12224 09/10/2562

26 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 42,040.56         ๖๔,๘๓๑.๐๔ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8 รายการ องค์การเภสัชกรรม 8 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 12226 09/10/2562

27 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,250.00           ๕,๖๐๒.๕๒ เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า ฟาร์มีน่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 42/63 04/10/2562

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 27,652.00         ๒๙,๕๙๒.๓๘ เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 43/63 04/10/2562

29 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 18,410.42         ๑๘,๔๑๐.๔๒ เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 46/63 07/10/2562

30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 11,200.00         20300 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 47/63 07/10/2562

31 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,650.00           6,134.50 เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 48/63 07/10/2562

32 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 38,200.00         45,029.40 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 49/63 07/10/2562

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,725.00           8,347.50 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน ยูโทเปี้ยน เป็นผู้เสนอราคาได้ 50/63 07/10/2562

34 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 22,920.00         31,467.63 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 51/63 07/10/2562

35 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,300.00           10,330.00 เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ แมคโครฟาร์แลบ เป็นผู้เสนอราคาได้ 52/63 07/10/2562

36 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 77,932.00         82,181.28 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6 รายการ องค์การเภสัชกรรม 6 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 12227 09/10/2562

37 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,252.00           4,539.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ องค์การเภสัชกรรม 3 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 12228 09/10/2562

38 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 78,080.00         141,177.70 เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 072/63 10/10/2562

39 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,610.00           4,900.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 071/63 10/10/2562



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 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 

จํากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 

แล็บ จํากัด

เป็นผู้เสนอราคา

ได้

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   206,040.00     206,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา

ได้

005/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๓ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เจ ร้าน พี เจ เป็นผู้เสนอราคา

ได้

006/63 วันที่ 3 ต.ค. 63

๔ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     17,150.00       17,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา

ได้

008/63 วันที่ 3 ต.ค. 63

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     15,330.00       15,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด บริษัท ไอเมด เป็นผู้เสนอราคา

ได้

009/63 วันที่ 3 ต.ค. 64

๖ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     27,938.00       27,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา

ได้

010/63 วันที่ 3 ต.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (๑)



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ Etching gel   ๑,๔๐๐.๐๐ ๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จํากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 014/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

2 นางจันทร์ มัตราศ/จบงาน FD Upper+Lower ๒,๓๐๐.๐๐ ๑,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๓ นายสืบชัย น้อยท่าช้าง/จบงาน TP Upper+FD Lower ๑,๘๙๐.๐๐ ๑,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

4 นางเมรี คลังคง/จบงาน TP Upper+FD Lower ๑,๙๖๐.๐๐ ๑,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๕ นายพิเชษฐ์ รักหาญ/จบงาน FD Upper+TP Lower ๑,๖๖๐.๐๐ ๑,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

6 นายประสิทธิ์ ตรงต่อกิจ/Bite Block Upper+Lower ๒๖๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๗ นางเพียร อินสอน/Bite Block Upper+Lower ๒๖๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซแีลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

8 นายจรุญ ฉลูทอง/Special Tray Upper+Lower ๓๐๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๙ นายยุท จันทวงษ์/จบงาน TP Upper+FD Lower ๑,๙๐๕.๐๐ ๑,๙๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

10 นางศรีไพร พรมโต/จบงาน TP Upper+Lower ๗๔๐.๐๐ ๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๑๑ นางมะลิ แก้วสมชาติ/Bite Block Upper+Lower ๒๖๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

12 นางสาววิภาพร นิมิตรประสพโชค/ จบงาน TP Upper+Lower ๖๗๐.๐๐ ๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๑๓ นางสาวเพ็ญนภา ลือแก้ว/Wrap Around Upper+Lower ๘๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

14 นางชม ทองจันทร์/จบงาน FD Upper+Lower 2300 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

๑๕ นางดลหทัย รอดคํา/จบงาน FD Lower 1150 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 007/63 วันที่ 3 ต.ค. 62

16 นางระเบียบ มณีนุตร์/Acetal Clasp 1200 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

๑๗ นางชิด มงคล/Special Tray Upper+Lower 300 150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

18 นางบุญเล็ก สวนดอกไม้/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

๑๙ นางบรรจง ดวงสุวรรณ/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

20 นางกนกวรรณ นาคเลี้ยง/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

๒๑ นางลัดดา มีสิงห์/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 015/63 วันที่ 4 ต.ค. 62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  (๑)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  (๑)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

22 นางกําแพง ทนทาน/จบงาน TP Upper+Lower 705 705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/63 วันที่ 8 ต.ค. 62

๒๓ นางสา งาต้น/จบงาน TP Upper+FD Lower 1820 1,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/63 วันที่ 8 ต.ค. 62

24 นางคํา แร่กุล/Special Tray Upper+Lower 300 150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/63 วันที่ 8 ต.ค. 62

๒๕ นางบาหยัน หันถา/จบงาน TP Upper+Lower 775 775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/63 วันที่ 8 ต.ค. 62

26 นางสาวบุญมา พับขุนทด/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 057/63 วันที่ 8 ต.ค. 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 11,028.00 11,028.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 011/63 วันที่ 3 ต.ค.62

๒ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล หจก.โปรเมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 065/63 วันที่ 9 ต.ค.62

๔ จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจรัตน์  ไตรต่อผล นางสาวเบญจรัตน์  ไตรต่อผล เป็นผู้เสนอราคาได้ 47/63 วันที่ 7 ต.ค.62

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

๖ จ้างเหมาบริการประจําห้องทดลอง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภิราวรรณ   พันแสน นางสาวภิราวรรณ   พันแสน เป็นผู้เสนอราคาได้ 40/63 วันที่ 7 ต.ค.62

๗ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา  เพียรไธสง นางสาวณัฐธิดา  เพียรไธสง เป็นผู้เสนอราคาได้ 39/63 วันที่ 7 ต.ค.62

๘ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  ยศเลิศ นายธนกฤต  ยศเลิศ เป็นผู้เสนอราคาได้ 38/63 วันที่ 7 ต.ค.62

๙ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๕,๑๐๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ   ใจมา นายสมมาศ   ใจมา เป็นผู้เสนอราคาได้ 37/63 วันที่ 7 ต.ค.62

๑๐ 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

๑๑ 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

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

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

๑๒๙,๕๑๘.๒๕

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (๑)




