
แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

๑ Dentine adhesive   3,500.00        700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 116/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

2 GI base แบบฉีด   3,600.00        900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 117/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๓ Local Anesthesia ๒% ๑.๑๐๐,๐๐๐   12,750.00      425.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 118/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

4 Luxator ๓ mm 5,700.00           1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๕ Bur white stone round เร็ว 540.00                   45.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

6 Bur white stone flame เร็ว 1,080.00                45.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๗ Round diamond bur No.๐๐๘ 450.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

8 Round diamond bur No.๐๑๐ 450.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๙ Round diamond bur No.๐๑๒ 675.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

10 Round diamond bur No.๐๑๔ 675.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๑๑ Superfine diamond ขัด composite flame 450.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

12 Taper diamond No.๐๑๒ 225.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๑๓ Taper diamond No.๐๑๖ 225.00                   85.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 119/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

14 Intraoral film - Adult    11,880.00         1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๑๕ C TISEN Micro Applicator-Fine (๑๐๐ pcs) 1,100.00                55.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

16 C TISEN Micro Applicator-Regular (๑๐๐ pcs) 1,100.00                55.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๑๗ Carestream น  ายาล้างฟิล์ม  Fixer ๕ Lit 1,480.00           1,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

18 Fluoride vanish 20,100.00            670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 120/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๑๙ Face shield kit 750.00                 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 121/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

20 Tripple syringe tip 3,600.00              200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 121/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

๒๑ Topical anesthesia gel 1,680.00              480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 121/63 วันท่ี 7 พ.ย. 62

22 นายชวลิต พรหมคล้าย/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/63 วันท่ี 20 พ.ย. 62

๒๓ นางสวิก แหยมไทย/จบงาน TP Upper+Lower 775.00           775.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/63 วันท่ี 20 พ.ย. 62

24 นายจรุญ ฉลูทอง/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        1,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/63 วันท่ี 20 พ.ย. 62

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....256......... (๑)



แบบ สขร. ๑

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน…ธันวาคม.........

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......31.......เดือน.........ธันวาคม.........พ.ศ.....256......... (๑)

๒๕ นายเมฆิน ยาท้วม/Special Tray Upper 150.00           150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/63 วันท่ี 20 พ.ย. 62

26 นางชิด มงคล/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        1,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 166/63 วันท่ี 20 พ.ย. 62

๒๗ นางบรรจง ดวงสุวรรณ/จบงาน TP Upper+Lower 1,445.00        1,445.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

28 นายจรินทร์ สารเจริญ/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

๒๙ นางสาวชญานุช อ่อนศรี/จบงาน TP Upper 440.00           440.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

30 นายณรงค์ เวียนระวัง/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

๓๑ นายแจง กองจา/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

32 นายอคัมย์ษกรณ์ ทองจันทร์/Wrap Around Upper+Lower 1,000.00        500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 191/63 วันท่ี 29 พ.ย. 62

๓๓ นางค า แร่กุล/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        1,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

34 นายช่วย ตาทา/Special Tray Upper+Lower 300.00           150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

๓๕ นางแหวว จันทร์ทอง/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

36 นางสั นหล่ี ค าป่าคาย/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        1,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

๓๗ นางสาวชฎาพร จูสิน/จบงาน TP Lower 495.00           495.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

38 นายชวลิต พรหมคล้าย/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

๓๙ นายเมฆิน ยาท้วม/Bite Block Upper+Lower 260.00           130.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 198/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62



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 จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 10,896.00 10,896.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 105/63 วันท่ี 30 ต.ค.62

๒ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด หจก.เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 151/63 วันท่ี 13 พ.ย.62

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

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

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

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

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

๘ จ้างเหมาบริการประจ าห้องทดลอง ๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภิราวรรณ   พันแสน นางสาวภิราวรรณ   พันแสน เป็นผู้เสนอราคาได้ 96/63 วันท่ี 28 ต.ค.62

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

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

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

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

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

๑๔ จ้างเหมาเช่าเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ๓๒,๐๗๓.๒๕ ๓๒,๐๗๓.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 53/63 วันท่ี 17 ต.ค. 62

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

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

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

๒๒๑,๑๑๖.๒๕

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๒

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี....๒๗......เดือน....ธันวำคม.....พ.ศ..๒๕๖๒........ (๑)



แบบ สขร. ๑
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(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว

๑ ผ้าส าหรับผู้ป่วย 11 รายการ ๖๙,๘๐๒.๐๐ ๖๙,๘๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 69,802.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 225/2562 (17 ธ.ค.62)

วัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

๑ ผ้าส าหรับผู้ป่วย 3 รายการ ๔๒,๖๐๐.๐๐ ๔๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองพานิช 42,600.00 ร้านศรีทองพานิช เป็นผู้เสนอราคาได้ 226/2562 (17 ธ.ค.62)

วัสดุ บริโภค (อำหำรสด)

๑ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๘๒๐.๐๐ ๘๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 820.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 193/2563 (1 ธ.ค.62)

๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๒๕๖.๐๐ ๑,๒๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,256.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 194/2563 (2 ธ.ค.62)

๓ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๑๓๘.๐๐ ๑,๑๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,138.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 197/2563 (3 ธ.ค.62)

๔ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๒๘๕.๐๐ ๑,๒๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,285.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 199/2563 (4 ธ.ค.62)

๕ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๖๒๕.๐๐ ๑,๖๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,625.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 205/2563 (5 ธ.ค.62)

๖ ซ้ืออาหารสด  22 รายการ ๑,๗๗๕.๐๐ ๑,๗๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,775.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 206/2563 (6 ธ.ค.62)

๗ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๒๒๕.๐๐ ๑,๒๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,225.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 207/2563 (7 ธ.ค.62)

๘ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๒๐๕.๐๐ ๑,๒๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,205.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 218/2563 (8 ธ.ค.62)

๙ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๐๖๐.๐๐ ๑,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,060.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 209/2563 (9 ธ.ค.62)

๑๐ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๐๗๕.๐๐ ๑,๐๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,075.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 210/2563 (10 ธ.ค.62)

๑๑ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๘๓๘.๐๐ ๘๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 838.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 211/2563 (11 ธ.ค.62)

๑๒ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๙๔๕.๐๐ ๙๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 945.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 212/2563 (12 ธ.ค.62)

๑๓ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๔๓๐.๐๐ ๑,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,430.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 218/2563 (13 ธ.ค.62)

๑๔ ซ้ืออาหารสด  14 รายการ ๑,๐๖๕.๐๐ ๑,๐๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,065.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 219/2563 (14 ธ.ค.62)

๑๕ ซ้ืออาหารสด  16 รายการ ๑,๒๘๐.๐๐ ๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,280.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 220/2563 (15 ธ.ค.62)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน......ธันวำคม 2562..............

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ...2562....... (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......ธันวำคม 2562..............

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ...2562....... (๑)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

๑๖ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๓๙๕.๐๐ ๑,๓๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,395.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 221/2563 (16 ธ.ค.62)

๑๗ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๕๗๕.๐๐ ๑,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,575.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 225/2563 (17 ธ.ค.62)

๑๘ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๑๓๔.๐๐ ๑,๑๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,134.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 229/2563 (18 ธ.ค.62

๑๙ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๓๔๐.๐๐ ๑,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,340.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 230/2563 (19 ธ.ค.62)

๒๐ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๕๗๑.๐๐ ๑,๕๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,571.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 231/2563 (20 ธ.ค.62)

๒๑ ซ้ืออาหารสด  11 รายการ ๑,๑๖๕.๐๐ ๑,๑๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,165.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 238/2563 (21 ธ.ค.62)

๒๒ ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๑๕๕.๐๐ ๑,๑๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,155.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 239/2563 (22 ธ.ค.62)

๒๓ ซ้ืออาหารสด  12 รายการ ๑,๐๗๓.๐๐ ๑,๐๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,073.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 241/2563 (23 ธ.ค.62)

๒๔ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๑๓๓.๐๐ ๑,๑๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,133.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 242/2563 (24 ธ.ค.62)

๒๕ ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๔๓.๐๐ ๑,๒๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,243.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 243/2563 (25 ธ.ค.62)

๒๖ ซ้ืออาหารสด  13 รายการ ๙๓๐.๐๐ ๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 930.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 244/2563 (26 ธ.ค.62)

27 ซ้ืออาหารสด  15 รายการ ๑,๐๙๐.๐๐ ๑,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,090.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 256/2563 (27 ธ.ค.62)

๒๘ ซ้ืออาหารสด  18 รายการ ๑,๕๔๑.๐๐ ๑,๕๔๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,541.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 257/2563 (28 ธ.ค.62)

29 ซ้ืออาหารสด  17 รายการ ๑,๒๓๓.๐๐ ๑,๒๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,233.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 258/2563 (29 ธ.ค.62)

๓๐ ซ้ืออาหารสด  19 รายการ ๑,๕๙๕.๐๐ ๑,๕๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,595.00 นายวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอราคาได้ 259/2563 (30 ธ.ค.62)

37,195.00



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

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ 
แล็บ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคา
ได้

200/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     75,073.00       75,073.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคา
ได้

201/63 วันท่ี 4 ธ.ค. 63

๓ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     15,470.00       15,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา
ได้ 217/63 วันท่ี 13 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (๑)


