
แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ Cylindrical diamond bur No.๐๐๙  675.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

2 Cylindrical diamond bur No.๐๑๐  675.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๓ Cylindrical diamond bur No.๐๑๒ 675.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

4 Cylindrical diamond bur No.๐๑๔ 225.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๕ Cylindrical diamond SH No.๐๑๐ 450.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

6 Cylindrical diamond SH No.๐๑๒ 225.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๗ Cylindrical diamond SH No.๐๐๙ 450.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

8 Round carbide SH No.๐๑๒ 900.00         ๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๙ Round carbide SH No.๐๑๔ 1,350.00      ๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

10 Round carbide SH No.๐๑๖ 900.00         ๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๑๑ Round carbide SH No.๐๑๘ 900.00         ๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

12 Round diamond bur SH No.๐๐๘ 225.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๑๓ Round diamond bur SH No.๐๑๐ 225.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

14 Round diamond bur SH No.๐๑๒ 225.00         ๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

๑๕ Round carbide bur ฟันคุด 1,800.00      150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 223/63 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

16 Local Anesthesia ๓% ๑:๑๐๐,๐๐๐ 585.00         585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 326/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

๑๗ Jel foam 1,040.00      1,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 326/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

18 Rubber brush 1,200.00      400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

๑๙ Coform ๑๑M,REF Directa 650.00         650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

20 Coform ๑๑D,REF Directa 650.00         650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

๒๑ Coform ๒๑M,REF Directa 650.00         650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

22 Coform ๒๑D,REF Directa 650.00         650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 327/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

๒๓ Etching gel   5,700.00      380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 329/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

24 นายสาโรช ภัทรชานนท์/จบงาน TP Lower 970.00         970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....กุมภาพันธ์.......

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี......29.......เดือน........กุมภาพันธ์.......พ.ศ.......2563......... (๑)



แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน.....กุมภาพันธ์.......

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี......29.......เดือน........กุมภาพันธ์.......พ.ศ.......2563......... (๑)

๒๕ นายช่วย ตาทา/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00      1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

26 นางสมพิศ ค าสุรันทร์/Bite Block Lower 130.00         130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

๒๗ นางสมศรี วงค์ค าเจริญ/Bite Block Upper+Lower 260.00         130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

28 นางสังเวียน คุณประโคน/Bite Block Upper+Lower 260.00         130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

๒๙ นางสาวนิตยา คลังคง/PFM ซ่ี๑๑ 850.00         850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 331/63 วันท่ี 23 ม.ค. 63

30 นายชม แก้วน  าอ่าง/Special Tray Upper+Lower 300.00         150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/63 วันท่ี 30 ม.ค. 63

๓๑ นางปรีดา น ายศ/Special Tray Upper+Lower 300.00         150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/63 วันท่ี 30 ม.ค. 63

32 นายธนันท์วัตร ภูมิพิพัฒน์ภณ/จบงาน TP Upper+FD Lower 1,925.00      1,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/63 วันท่ี 30 ม.ค. 63

๓๓ นายจรินทร์ สารเจริญ/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00      1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/63 วันท่ี 30 ม.ค. 63

34 นายปรีดา บุญรอด/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00      1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 341/63 วันท่ี 30 ม.ค. 63

๓๕ นายหวัน เล่ายี/Special Tray Lower 150.00         150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 368/63 วันท่ี 6 ก.พ. 63

36 นางพูล เทียะบาง/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00      1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 368/63 วันท่ี 6 ก.พ. 63

๓๗ นาย ชม  แ ก้ วน ้ าอา่ง/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 368/63 วันท่ี 6 ก.พ. 63

38 นางป รีด า น้ าย ศ/Bite Block Upper+Lower 260 130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 368/63 วันท่ี 6 ก.พ. 63



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 งำนบ้ำนงำนครัว
๑ วัสดุงานบ้านงานครัว 48 รายการ ๕๐,๙๙๔.๐๐ ๕๐,๙๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 50,994.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 370/2563 (6 ก.พ. 63)
๒ แก๊สหุงต้ม  13 ถัง ๕,๕๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอน๋ิง  แร่กุล 5,590.00 นายอน๋ิง  แร่กุล เป็นผู้เสนอราคาได้ 373/2563 (6 ก.พ. 63)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๔๘๐.๐๐ ๑,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,480.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 344/2563 (1  ก.พ. 63)
๒ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๘๖๐.๐๐ ๑,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,860.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 345/2563 ( 2 ก.พ. 63)
๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๕๐๘.๐๐ ๑,๕๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,508.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 363/2563 (3 ก.พ. 63)
๔ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๑๘๐.๐๐ ๑,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,180.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 364/2563 ( 4 ก.พ. 63)
๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๖๕๐.๐๐ ๑,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,650.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 367/2563 ( 5 ก.พ. 63)
๖ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๖๓๑.๐๐ ๑,๖๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,631.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 369/2563 ( 6 ก.พ. 63)
๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๕๓๕.๐๐ ๑,๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,535.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 374/2563 ( 7 ก.พ. 63)
๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๓๙๕.๐๐ ๑,๓๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,395.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 383.1/2563 (8 ก.พ. 63)
๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๑๕๕.๐๐ ๑,๑๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,155.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 384/2563 (9 ก.พ. 63)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๙๗๐.๐๐ ๙๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 970.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 384.1/2563 (10 ก.พ. 63)
๑๑ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๘๗.๐๐ ๑,๒๘๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,287.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 385/2563 (11 ก.พ. 63)
๑๒ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๓๒๒.๐๐ ๑,๓๒๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,322.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 386/2563 (12 ก.พ. 63)
๑๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๖๑.๐๐ ๑,๒๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,261.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 389/2563 (13 ก.พ. 63)
๑๔ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๑๔๐.๐๐ ๑,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,140.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 390/2563 (14 ก.พ. 63)
๑๕ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,200.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 394/2563 (15 ก.พ. 63)
๑๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,350.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 395/2563 (16 ก.พ. 63)
๑๗ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๕๓๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,530.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 396/2563 (17 ก.พ. 63)
๑๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๑๔๑.๐๐ ๑,๑๔๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,141.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 397/2563 (18 ก.พ. 63)
๑๙ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,500.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 413/2563 (19 ก.พ. 63)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......กุมภำพันธ์ 2563..............
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ...2563....... (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ



๒๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๒,๐๕๕.๐๐ ๒,๐๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,055.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 141/2563 (20 ก.พ. 63)
๒๑ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๗๑๖.๐๐ ๑,๗๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,716.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 417/2563 (21 ก.พ. 63)
๒๒ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๙๘๕.๐๐ ๙๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 985.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 417.1/2563(22ก.พ. 63)
๒๓ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๙๒๕.๐๐ ๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 925.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 418/2563 (23 ก.พ. 63)
๒๔ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๖๒.๐๐ ๑,๓๖๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,362.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 418.1/2563(24ก.พ. 63)
๒๕ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ ๑,๕๘๕.๐๐ ๑,๕๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,585.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 424/2563 (25 ก.พ. 63)
๒๖ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,120.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 425/2563 (26 ก.พ. 63)
๒๗ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๒,๑๙๑.๐๐ ๒,๑๙๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 2,191.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 433/2563 (27 ก.พ. 63)
๒๘ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๘๗๖.๐๐ ๑,๘๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,876.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 434/2563 (28 ก.พ. 63)

วัสดุ คอมพิวเตอร์
๑ ซ้ือหมึกพิมพ์ HP 85 A  1 ตลับ ๒,๖๙๐.๐๐ ๒,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 2,690.00 บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 398/2563 (18 ก.พ. 63)

วัสดุ ก่อสร้ำง
๑ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ ๒๐,๖๘๐.๐๐ ๒๐,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ากัด 20,680.00 บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 420/2563 (24 ก.พ. 63)

วัสดุไฟฟ้ำ
๑ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า  10 รายการ ๖๔,๖๕๐.๐๐ ๖๔,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ากัด 64,650.00 บ.อู๋เฮงหลี อุตรดิตถ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 421/2563 (24 ก.พ. 63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 วัสดุวิทย์  จ านวน 7 รายการ ๒๓๑,๕๕๒.๕๖ ๒๓๑,๕๕๒.๕๖ เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 231,552.56 บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 436/2563 (28 ก.พ.63)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 ซ้ือเคร่ืองสแกน(เข้าท างาน) 1ชุด ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 16,500.00 บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 422/2563 (24 ก.พ.63)

ซ้ือเคร่ืองสแกน(เปิด-ปิด ประตู) 1ชุด ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 21,500.00 บ.สตาร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 423/2563 (24 ก.พ.63)



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          330.00            330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9  

จ.พิษณุโลก
เป็นผู้เสนอราคา

ได้ 372/63 วันท่ี 6 กพ 63

๒ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,706.00         3,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 391/63 วันท่ี 14 กพ 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี บริษัท เอ็มพี เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 392/63 วันท่ี 14 กพ 63

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       1,678.50         1,678.50 เฉพาะเจาะจง พีเจ เมดิคอล พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 393/63 วันท่ี 14 กพ 64

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     23,400.00       23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (โครงการ) บริษัท อินโนเมด (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 419/63 วันท่ี 24 กพ 63

๖ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     12,960.00       12,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี (โครงการ) บริษัท เอ็มพี (โครงการ) เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 447/63 วันท่ี 4 มีค 63

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้

1004.1/62 วันท่ี 28 กย
 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (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)
1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,000.00         90,000.00     เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 348/63 03/02/2563
2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,700.00           6,900.00       เฉพาะเจาะจง สรรพสิทธ์ิ สมุนไพร สรรพสิทธ์ิ สมุนไพร เป็นผู้เสนอราคาได้ 349/63 03/02/2563
3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พีเอ็มแอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 350/63 03/02/2563
4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00         23,843.00     เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 351/63 03/02/2563
5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 57,400.00         64,170.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 352/63 03/02/2563
6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,320.00         41,250.00     เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี เอฟ.ซี.พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 353/63 03/02/2563
7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00           6,634.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 354/63 03/02/2563
8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,900.00         23,500.00     เฉพาะเจาะจง โอสถอินเตอร์ โอสถอินเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 355/63 03/02/2563
9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,660.00           8,100.00       เฉพาะเจาะจง ยูนิซัน ยูนิซัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 356/63 03/02/2563

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,540.00         34,500.00     เฉพาะเจาะจง พอนด์เคมีคอล พอนด์เคมีคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 357/63 03/02/2563
11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,053.00         35,969.11     เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 358/63 03/02/2563
12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,125.00           9,125.00       เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 359/63 03/02/2563
13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 80,407.50         87,042.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9 รายการ องค์การเภสัชกรรม 9 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1558 (360/63) 03/02/2563
14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,176.00           2,407.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ องค์การเภสัชกรรม 2 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 1557 (361/63) 03/02/2563
15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,060.00         56,451.00     เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 399/63 18/02/2563
16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,800.00         113,200.00   เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา พรอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 400/63 18/02/2563
17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00           9,160.00       เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 401/63 18/02/2563
18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00           8,677.70       เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 402/63 18/02/2563
19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 403/63 18/02/2563
20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,870.00           1,950.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 404/63 18/02/2563
21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,720.00         18,817.20     เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 405/63 18/02/2563
22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,619.00         53,067.00     เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 406/63 18/02/2563
23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,500.00           10,486.00     เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 407/63 18/02/2563
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24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,100.00         16,035.00     เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 408/63 18/02/2563
25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00           6,105.00       เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 409/63 18/02/2563
26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00           7,330.00       เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ แมคโครฟาร์แลบ เป็นผู้เสนอราคาได้ 410/63 18/02/2563
27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00           3,638.00       เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 411/63 18/02/2563
28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,000.00         101,700.00   เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 412/63 18/02/2563


