
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 13,950.00           15,303.30        เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 454/63 06/03/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,305.90           98,490.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม 1 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 3110 (455/63) 05/03/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,600.00           18,600.00        เฉพาะเจาะจง อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ อย. กองควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาได้ 456/63 06/03/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,000.00           62,500.00        เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 457/63 06/03/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00           13,375.00        เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 489/63 17/03/2563

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,560.00             7,713.60          เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 490/63 17/03/2563

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,470.00           20,193.04        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 491/63 17/03/2563

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,250.00           72,225.00        เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 492/63 17/03/2563

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,660.00             6,660.00          เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 493/63 17/03/2563

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00             5,136.00          เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 494/63 17/03/2563

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,485.00           79,422.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ องค์การเภสัชกรรม 10 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 3586 16/03/2563

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 56,082.08           60,576.28        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9 รายการ องค์การเภสัชกรรม 9 รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 3587 16/03/2563

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 62,025.00           78,125.00        เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 505/63 23/03/2563

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 251,000.00        394,000.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 506/63 23/03/2563

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00             3,638.00          เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 507/63 23/03/2563

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,290.00             9,089.40          เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 508/63 23/03/2563

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,335.00           9,089.40          โอนขายบิล รพ.พิชัย รพ.พิชัย เป็นผู้เสนอราคาได้ 102 23/01/2563

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,000.00           110,638.00      เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 522/63 31/03/2563

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,100.00           25,284.56        เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม เป็นผู้เสนอราคาได้ 523/63 31/03/2563

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,000.00           18,700.00        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ ฟาร์มาฮอฟ เป็นผู้เสนอราคาได้ 524/63 31/03/2563

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,400.00           39,700.00        เฉพาะเจาะจง พาตาร์ แลบ พาตาร์ แลบ เป็นผู้เสนอราคาได้ 525/63 31/03/2563

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,250.00           58,750.00        เฉพาะเจาะจง โอสถอินเตอร์ โอสถอินเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 526/63 31/03/2563

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,850.00           69,475.50        เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก ที.พี.ดรัก เป็นผู้เสนอราคาได้ 527/63 31/03/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ (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  มีนำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๓ (๑)

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 135,100.00        260,250.00      เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาได้ 528/63 31/03/2563

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 225,759.30        233,559.60      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา ซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาได้ 529/63 31/03/2563

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,000.00           39,804.00        เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 530/63 31/03/2563

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,582.00           37,236.00        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 531/63 31/03/2563

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,548.00           41,102.50        เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 532/63 31/03/2563

29 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,000.00           17,600.00        เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดดิคอล ยูเนียนเมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 533/63 31/03/2563

30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,500.00           75,525.00        เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ แอปคาร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 534/63 31/03/2563



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 Flowable composite  5,243.00        ๑,๐๔๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 328/63 วันท่ี 22 ม.ค. 63

2 Contec Blanco Posts เบอร์ ๑-refill ๕ posts 900.00           ๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 435/63 วันท่ี 28 ก.พ. 63

๓ Contec Blanco Posts เบอร์ ๒-refill ๕ posts 900.00           ๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ไดรว์เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 435/63 วันท่ี 28 ก.พ. 63

4 นายล ายวน กลีบใบ/Special Tray Upper+Lower 300.00           ๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

๕ นายละมัย มีม่ิง/Special Tray Upper+Lower 300.00           ๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

6 นายอาวุธ แสนปวง/จบงาน TP Upper 300.00           ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

๗ นายหวัน เล่ายี/Bite Block Upper+Lower 260.00           ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

8 นายชม แก้วน  าอ่าง/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        ๑,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

๙ นางสังเวียน คุณประโคน/จบงาน FD Upper+Lower 2,300.00        ๑,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 415/63 วันท่ี 20 ก.พ. 63

10 นายล ายวน กลีบใบ/Bite Block Upper+Lower 260.00           ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

๑๑ นายละมัย มีม่ิง/Bite Block Upper+Lower 260.00           ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

12 นางสาวเสาวนีย์ พรมน  าอ่าง/Special Tray Upper+Lower 300.00           ๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

๑๓ นางสมศรี วงค์ค าเจริญ/จบงาน TP Upper+Lower 1,410.00        ๑,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

14 นางสมพิศ ค าสุรันทร์/จบงาน TP Lower 580.00          580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

๑๕ นางปรีดา น ายศ/จบงาน FD Upper+TP Lower 1,925.00       1,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

16 นางสาวกรรภิรมณ์ แสนหอม/PFM ซ่ี ๔๓ 850.00          850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 426/63 วันท่ี 26 ก.พ. 63

๑๗ นางช่อลัดดา เชียงโฉม/จบงาน TP Upper+Lower 810.00          810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 450/63 วันท่ี 6 มี.ค. 63

18 นางล าดวน บุญกาวิน/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 450/63 วันท่ี 6 มี.ค. 63

๑๙ นางรติมา กลอนแห้ว/Special Tray Upper+Lower 300.00          150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 450/63 วันท่ี 6 มี.ค. 63

20 นางสาวเสาวนีย์ พรมน  าอ่าง/Bite Block Upper+Lower 260.00          130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 450/63 วันท่ี 6 มี.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน มีนำคม ๒๕๖๓

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563  (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 จ้างเหมาบริการ 17,075.00        17,075.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 437/63 วันท่ี 28 ก.พ.63

๒ จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 443/63 วันท่ี 2 มี.ค.63

๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 442/63 วันท่ื 2 มี.ค.63

๔ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 453/63 วันท่ื 6 มี.ค.63

๕ จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสแอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสแอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 475/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๖ จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 476/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๗ จ้างเหมาบริการ 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 477/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๘ จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 478/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๙ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,128.15 3,128.15 เฉพาะเจาะจง บ.โยต้าอุตรดิตถ์ บ.โยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 479/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๑๐ จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปร้ินท์ ร้านจุฬาปร้ินท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 480/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๑๑ จ้างเหมาบริการสอบเทียบ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 481/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

๑๒ จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมจักร ร้าน อุดมจักร เป็นผู้เสนอราคาได้ 482/63 วันท่ื 13 มี.ค.63

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

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

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

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

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

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

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

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

๒๑ 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

๒๒ 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

๒๓ 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

๒๔ 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

๒๕ จ้างเหมาท าความสะอาด ๒๑,๓๔๒.๗๕ ๒๑,๓๔๒.๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส หจก.รุ่งโรจน์ อาร์ซีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 248/63 วันท่ี 30 ม.ค.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563     (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)

๑ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 433.1/63 วันท่ี 27 กพ. 63

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     31,800.00       31,800.00 เฉพาะเจาะจง พีเจ เมดิคอล พีเจ เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 470/63 วันท่ี 11 มีค. 63

๓ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          330.00            330.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 469/63 วันท่ี 11 มีค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 256๓
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (๑)



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 ส ำนักงำน
1 วัสดุส ำนักงำน  5  รำยกำร 20,160.00 ๒๐,๑๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ 20,160.00 หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 458/2563 (6 มี.ค.63)
2 วัสดุส ำนักงำน  18  รำยกำร 61,585.00 ๖๑,๕๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 61,585.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 459/2563 (6 มี.ค.63)
3 วัสดุส ำนักงำน  20  รำยกำร 48,940.00 ๔๘,๙๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 48,940.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 461/2563 (6 มี.ค.63)
4 วัสดุส ำนักงำน  1  รำยกำร 1,120.00 ๑,๑๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 1,120.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 518/2563 (27 มี.ค.63)

วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว
๑ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2 รำยกำร ๗,๙๘๐.๐๐ ๗,๙๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด 7,980.00 บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 460/2563 (6 มี.ค. 63)
๒ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4 รำยกำร ๑๘,๔๗๐.๐๐ ๑๘,๔๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์ สตำร์ โอเอ 18,470.00 หจก.โฟร์ สตำร์ โอเอ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 471/2563 (6 มี.ค. 63)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๔๙๐.๐๐ ๑,๔๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,490.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 438/2563 (29  ก.พ. 63)
๒ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๓๑๕.๐๐ ๑,๓๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,315.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 439/2563 (1 มี.ค. 63)
๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๒๙๕.๐๐ ๑,๒๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,295.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 440/2563 (2 มี.ค. 63)
๔ ซ้ืออำหำรแห้ง  1 รำยกำร ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืม ทิพย์แสนขัน 3,000.00 ร้ำนน้ ำด่ืม ทิพย์แสนขัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 441/2563 (2 มี.ค. 63)
๕ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๓๖๙.๐๐ ๑,๓๖๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,369.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 444/2563 (3 มี.ค. 63)
๖ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร ๖๙๐.๐๐ ๖๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 690.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 445/2563 (4 มี.ค. 63)
๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๑๕๕.๐๐ ๑,๑๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,155.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 448/2563 (5 มี.ค. 63)
๘ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๗๘๖.๐๐ ๑,๗๘๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,786.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 449/2563 (6 มี.ค. 63)
๙ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๓๓๕.๐๐ ๑,๓๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,335.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 462/2563 (7 มี.ค. 63)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๖๖๕.๐๐ ๑,๖๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,665.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 463/2563 (8 มี.ค. 63)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๔๒๕.๐๐ ๑,๔๒๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,425.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 464/2563 (9 มี.ค. 63)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๔๗๕.๐๐ ๑,๔๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,475.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 465/2563 (10 มี.ค. 63)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๓๙๐.๐๐ ๑,๓๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,390.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 466/2563 (11 มี.ค. 63)
๑๔ ซ้ืออำหำรแห้ง 10 รำยกำร ๑๑,๓๒๐.๐๐ ๑๑,๓๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 11,320.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 472/2563 (11 มี.ค. 63)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563    (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  มีนำคม  2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563    (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๑๕ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๕๘๐.๐๐ ๑,๕๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,580.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 473/2563 (12 มี.ค. 63)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๐๒๓.๐๐ ๑,๐๒๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,023.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 474/2563 (13 มี.ค. 63)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,350.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 483/2563 (14 มี.ค. 63)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,200.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 484/2563 (15 มี.ค. 63)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๐๒๘.๐๐ ๑,๐๒๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,028.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 485/2563 (16 มี.ค. 63)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๘๙๖.๐๐ ๘๙๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 896.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 486/2563 (17 มี.ค. 63)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๙๑๐.๐๐ ๙๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 910.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 500/2563 (18 มี.ค. 63)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๙๖๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 960.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 501/2563 (19 มี.ค. 63)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๒๔๐.๐๐ ๑,๒๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,240.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 502/2563 (20 มี.ค. 63)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๓๔๐.๐๐ ๑,๓๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,340.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 503/2563 (21 มี.ค. 63)
๒๕ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๑๘๐.๐๐ ๑,๑๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,180.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 504/2563 (22 มี.ค. 63)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๑๙๕.๐๐ ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 509/2563 (23 มี.ค. 63)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๒๓๗.๐๐ ๑,๒๓๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,237.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 510/2563 (24 มี.ค. 63)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๒๑๐.๐๐ ๑,๒๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,210.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 513/2563 (25 มี.ค. 63)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๒๑๐.๐๐ ๑,๒๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,210.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 514/2563 (26 มี.ค. 63)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  18 รำยกำร ๑,๔๙๖.๐๐ ๑,๔๙๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,496.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 515/2563 (27 มี.ค. 63)
๓๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๓๘๔.๐๐ ๑,๓๘๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,384.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 519.1/2563 (28 มี.ค. 63)
๓๒ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,080.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 520/2563 (29 มี.ค. 63)
๓๓ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๗๗๕.๐๐ ๗๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 775.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 521/2563 (30 มี.ค. 63)
๓๔ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๘๕๕.๐๐ ๘๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 855.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 521.1/2563 (31 มี.ค. 63)

วัสดุ คอมพิวเตอร์
๑ ซ้ือโปรแกรมคลังพัสดุ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม ไอ เอ็ม คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ 28,500.00 ร้ำน เอ็ม ไอ เอ็ม คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 516/2563 (27 มี.ค. 63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์



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  มีนำคม  2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563    (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

1 วัสดุวิทย์  จ ำนวน 13 รำยกำร ๓๔๗,๔๙๒.๙๐ ๓๔๗,๔๙๒.๙๐ e-bidding บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 347,492.90 บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 488/2563 (17 มี.ค.63)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1 คอมฯประมวลผล แบบท่ี1 4 เคร่ือง ๘๗,๒๐๐.๐๐ ๘๗,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 87,200.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 517/2563 (27 มี.ค.63)



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)

๑ วัสดุการแพทย์ ๑๗,๕๑๗.๒๔ ๑๗,๕๑๗.๒๔ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 451/63 วันท่ี 6 มี.ค.63

2 วัสดุการแพทย์ ๓,๐๓๘.๘๐ ๓,๐๓๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 498/63วันท่ี 18 มี.ค.63

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๒,๓๘๐.๐๐ ๒๒,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 380/63 วันท่ี 7 ก.พ.63

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๖๗,๓๗๐.๐๐ ๖๗,๓๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 452/63วันท่ี 6 มี.ค.63

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๕,๔๕๐.๐๐ ๒๕,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ หจก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 381/63 วันท่ี 7 ก.พ.63

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๗,๗๐๒.๐๐ ๗,๗๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 382/63  วันท่ี 7 ก.พ.63

๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 457/63  วันท่ี 11 มี.ค.63

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาได้ 497/63  วันท่ี 18 มี.ค 63

๑๕๑,๘๕๘.๐๔

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓     (๑)


