
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 12,480.00           19,805.70        เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พีเอ็มแอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 560/63 07/04/2563

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,184.15             6,885.00          เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 561/63 07/04/2563

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00             8,774.00          เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 562/63 07/04/2563

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 62,809.00           82,633.00        เฉพาะเจาะจง แอโรแคร์ แอโรแคร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 563/63 07/04/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,920.12           39,692.40        เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี ที เอ็น พี เป็นผู้เสนอราคาได้ 564/63 07/04/2563

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00             14,000.00        เฉพาะเจาะจง เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาได้ 565/63 07/04/2563

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,324.50           36,405.86        เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค เป็นผู้เสนอราคาได้ 566/63 07/04/2563

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00             12,388.00        เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ เป็นผู้เสนอราคาได้ 567/63 07/04/2563

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           11,496.20        เฉพาะเจาะจง ที.แมน ที.แมน เป็นผู้เสนอราคาได้ 568/63 07/04/2563

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,221.00           90,812.40        เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 569/63 07/04/2563

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,430.00           13,500.00        เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แอล.บี.เอส. เป็นผู้เสนอราคาได้ 570/63 07/04/2563

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,675.00           51,435.60        เฉพาะเจาะจง ที.โอ. ที.โอ. เป็นผู้เสนอราคาได้ 571/63 07/04/2563

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 119,440.00        214,855.40      เฉพาะเจาะจง คอสม่า คอสม่า เป็นผู้เสนอราคาได้ 572/63 07/04/2563

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,100.00             4,600.00          เฉพาะเจาะจง พรีเมด พรีเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 573/63 07/04/2563

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 46,470.45           67,649.75        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11รายการ องค์การเภสัชกรรม 11รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 4765 (592/63) 15/04/2563

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,437.00           140,700.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1รายการ องค์การเภสัชกรรม 1รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 5766 (593/63) 15/04/2563

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 92,617.10           101,976.40      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13รายการ องค์การเภสัชกรรม 13รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 4767 (594/63) 15/04/2563

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,250.00             9,297.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3รายการ องค์การเภสัชกรรม 3รายการ เป็นผู้เสนอราคาได้ 4768 (595/63) 15/04/2563

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 122,090.00        164,020.66      เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี เป็นผู้เสนอราคาได้ 596/63 15/04/2563

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,900.00           35,463.00        เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 597/63 15/04/2563

21 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,380.00             2,380.00          เฉพาะเจาะจง สตาร์แล็บ สตาร์แล็บ เป็นผู้เสนอราคาได้ 598/63 15/04/2563

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00             6,313.00          เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาได้ 609/63 17/04/2563

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,240.00             7,200.00          เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาตราเจ็ดดาว ห้างขายยาตราเจ็ดดาว เป็นผู้เสนอราคาได้ 610/63 17/04/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เมษำยน  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  เมษำยน 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เมษำยน  ๒๕๖๓  (๑)

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,218.00           20,076.00        เฉพาะเจาะจง วี.แอนด์.วี. วี.แอนด์.วี. เป็นผู้เสนอราคาได้ 611/63 17/04/2563

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,450.00           51,330.00        เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 612/63 17/04/2563

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00             4,922.00          เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา เป็นผู้เสนอราคาได้ 613/63 17/04/2563

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,850.00           45,166.40        เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เอสพีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ 614/63 17/04/2563

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,700.00           31,000.00        เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน เป็นผู้เสนอราคาได้ 615/63 17/04/2563

29 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,170.68           25,192.08        เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช เป็นผู้เสนอราคาได้ 616/63 17/04/2563



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)

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          410.00            410.00 เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๙ จ.พิษณุโลก เป็นผู้เสนอราคาได้ 542/63 วันท่ี 1 เมย 63

๒ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 537/63 วันท่ี 1 เมย. 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     77,265.00       77,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี บริษัท เออีซี เป็นผู้เสนอราคาได้ 538/63 วันท่ี 1 เมย. 63

๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     29,250.00       29,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด บริษัท อินโนเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 539/63 วันท่ี 1 เมย. 63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     16,094.00       16,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 541/63 วันท่ี 1 เมย. 63

๖ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 576.1/63 วันท่ี 9 เมย. 6๓

๗ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์     11,140.00       11,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด บริษัท ไอเมด เป็นผู้เสนอราคาได้ 540/63 วันท่ี 1 เมย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันท่ี 30 เดือน เมษายน 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 Mouth gag เด็ก 2,400.00     ๒,๒๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

2 Rubber dam frame เด็ก 250.00        ๕๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓ Rubber dam forcep 950.00        ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

4 กรรไกรตัดไหม 1,100.00     ๖๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๕ K-file ๒๑ mm. No.๐๘ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

6 K-file ๒๕ mm. No.๐๘ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๗ K-file ๒๕ mm. No.10 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

8 K-file ๒๑ mm. No.๑๕-๔๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๙ K-file ๒๑ mm. No.๔๕-๘๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

10 K-file ๒๕ mm. No.๑๕-๔๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๑๑ K-file ๒๕ mm. No.๔๕-๘๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

12 K-file ๓๑ mm. No.๑๕-๔๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๑๓ K-file ๒๘ mm. No.๑๕-๔๐ 250.00        ๒๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

14 Shade guide 5,800.00     ๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๑๕ Round diamond bur No.๐๑๐ 900.00        ๘๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

16 Round diamond bur SH No.๐๑๔ 225.00        ๘๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๑๗ Round steel SH No.๐๑๒ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

18 Round steel SH No.๐๑๔ 440.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๑๙ Round steel SH No.๐๑๖ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

20 Round steel SH No.๐๑๘ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๒๑ Round steel long shank No.๐๑๔ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

22 Round steel long shank No.๐๑๖ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน เมษายน 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)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (๑)

๒๓ Round steel SH No.๐๒๑ 220.00        ๒๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

24 Gutta percha F-Fine 260.00        ๒๘๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๒๕ Gutta percha M-Fine 260.00        ๒๘๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

26 Gutta percha X-Fine 260.00        ๒๘๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๒๗ Gutta percha protaper No.๒๕ 260.00        ๒๘๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

28 Gutta percha protaper No.๓๐ 260.00        ๒๘๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๒๙ Barbed broach No.๐ 480.00        ๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

30 Barbed broach No.๑ 480.00        ๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓๑ Lenturo spiral ๒๕ mm. No.๒๕-๔๐ 560.00        ๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

32 Paper point - Super small   120.00        ๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓๓ Paper point - Small    120.00        ๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

34 Paper point - Medium 180.00        ๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓๕ Paper point - Large   180.00        ๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

36 หัวขัด Acrylic ๐๖๕๔HP เหลือง 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓๗ หัวขัด Acrylic ๐๖๕๖HP เหลือง 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

38 หัวขัด Acrylic ๐๖๖๔HP เทา 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๓๙ หัวขัด Acrylic ๐๖๖๖HP เทา 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

40 หัวขัด Acrylic ๐๖๗๔HP เขียว 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

๔๑ หัวขัด Acrylic ๐๖๗๖HP เขียว 320.00        ๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 446/63 วันท่ี 4 มี.ค. 63

42 นางสาวรัชนี น้อยเมือง/Special Tray Upper+Lower 300.00        150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 63

๔๓ นางสาววิภาพร วงษ์ยอด/PFM ซ่ี ๔๗ 850.00        850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 63

44 นางล าดวน บุญกาวิน/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 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)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (๑)

๔๕ นางรติมา กลอนแห้ว/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 63

46 นางสาวกัลยา แซ่เซ็น/Bite Block Upper+Lower 300.00        150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 63

๔๗ นายหวัน เล่ายี/จบงาน TP Upper+FD Lower 1,855.00     1,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 487/63 วันท่ี 17 มี.ค. 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 ส ำนักงำน
1 วัสดุส ำนักงำน  4  รำยกำร 2,032.00 ๒,๐๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ 2,032.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน อภิญญำ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 617/2563 (17 เม.ย.63)

วัสดุ บริโภค 
๑ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๐๙๐.๐๐ ๑,๐๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,090.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 535/2563 (1 เม.ย. 63)
๒ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๒๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,230.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 547/2563 (2 เม.ย. 63)
๓ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๑๙๑.๐๐ ๑,๑๙๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,191.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 550/2563 (3 เม.ย. 63)
๕ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๘๕๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 850.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 557/2563 (4 เม.ย. 63)
๖ ซ้ืออำหำรสด  19 รำยกำร ๑,๖๒๐.๐๐ ๑,๖๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,620.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 558/2563 (5 เม.ย. 63)
๗ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๑๘๕.๐๐ ๑,๑๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,185.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 559/2563 (6 เม.ย. 63)
๘ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๑๓๕.๐๐ ๑,๑๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,135.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 574/2563 (7 เม.ย. 63)
๙ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร ๖๒๐.๐๐ ๖๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 620.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 575/2563 (8 เม.ย. 63)

๑๐ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร ๘๖๕.๐๐ ๘๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 865.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 582/2563 (9 เม.ย. 63)
๑๑ ซ้ืออำหำรสด  17 รำยกำร ๑,๑๐๕.๐๐ ๑,๑๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,105.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 583/2563 (10 เม.ย.63)
๑๒ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร ๘๕๕.๐๐ ๘๕๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 855.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 584/2563 (11 เม.ย.63)
๑๓ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๙๔๕.๐๐ ๙๔๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 945.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 585/2563 (12 เม.ย. 63)
๑๔ ซ้ืออำหำรแห้ง 14 รำยกำร ๘๘๕.๐๐ ๘๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 885.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 586/2563 (13 เม.ย. 63)
๑๕ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๙๐๕.๐๐ ๙๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 905.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 587/2563 (14 เม.ย. 63)
๑๖ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๙๗๐.๐๐ ๙๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 970.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 599/2563 (15 เม.ย. 63)
๑๗ ซ้ืออำหำรสด  6 รำยกำร ๖๖๕.๐๐ ๖๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 665.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 500/2563 (16 เม.ย. 63)
๑๘ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๕๘๔.๐๐ ๕๘๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 584.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 618/2563 (17 เม.ย. 63)
๑๙ ซ้ืออำหำรสด  12 รำยกำร ๘๔๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 840.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 619/2563 (18 เม.ย. 63)
๒๐ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๘๑๕.๐๐ ๘๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 815.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 620/2563 (19 เม.ย. 63)
๒๑ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๖๑๕.๐๐ ๖๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 615.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 621/2563 (20 เม.ย. 63)
๒๒ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 750.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 622/2563 (21 เม.ย. 63)
๒๓ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๑๙๕.๐๐ ๑,๑๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,195.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 623/2563 (22 เม.ย. 63)
๒๔ ซ้ืออำหำรสด  16 รำยกำร ๑,๒๑๑.๐๐ ๑,๒๑๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,211.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 638/2563 (23 เม.ย. 63)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษำยน  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  เมษำยน 2563
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563     (๑)
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

๒๕ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร ๑,๓๙๕.๐๐ ๑,๓๙๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,395.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 639/2563 (24 เม.ย. 63)
๒๖ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๑๐๕.๐๐ ๑,๑๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,105.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 643/2563 (25 เม.ย. 63)
๒๗ ซ้ืออำหำรสด  14 รำยกำร ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,100.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 644/2563 (26 เม.ย. 63)
๒๘ ซ้ืออำหำรสด  11 รำยกำร ๑,๒๘๕.๐๐ ๑,๒๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,285.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 645/2563 (27 เม.ย. 63)
๒๙ ซ้ืออำหำรสด  13 รำยกำร ๑,๓๑๐.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,310.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 652/2563 (28 เม.ย. 63)
๓๐ ซ้ืออำหำรสด  15 รำยกำร ๑,๒๓๕.๐๐ ๑,๒๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน 1,235.00 นำยวัสนกร  มณีฝ้ัน เป็นผู้เสนอรำคำได้ 653/2563 (29 เม.ย. 63)

วัสดุ คอมพิวเตอร์
๑ วัสดุ คอมพิวเตอร์  14 รำยกำร ๒๙,๕๙๐.๐๐ ๒๙,๕๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 29,590.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 606/2563 (16 เม.ย. 63)

วัสดุ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 วัสดุวิทย์  จ ำนวน 12 รำยกำร ๓๒๖,๒๑๒.๐๐ ๓๒๖,๒๑๒.๐๐ e-bidding บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 326,212.00 บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 603/2563 (16 เม.ย. 63)

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
1 เคร่ืองปรับอำกำศ 24,000บีทียู 3 เคร่ือง ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระอิเล็กทรอนิกส์ 84,000.00 ร้ำนวีระอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 605/2563 (16 เม.ย. 63)
2 เคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ(เข้ำท ำงำน)   1  ชุด ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 16,500.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 636/2563 (23 เม.ย. 63)
3 เคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ(เปิด-ปิด ประตู)  1 ชุด ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 21,500.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 637/2563 (23 เม.ย. 63)
4 แอร์ 24,000และ 18,000บีทียู 8 เคร่ือง ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระอิเล็กทรอนิกส์ 203,000.00 ร้ำนวีระอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอรำคำได้ 646/2563 (27 เม.ย. 63)
5 เสำก้ันบริเขต  10 ต้น ๑๔,๕๐๐.๐๐ ๑๔,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพล่ำร์ ลีฟว่ิง 14,500.00 ร้ำนโพล่ำร์ ลีฟว่ิง เป็นผู้เสนอรำคำได้ 647/2563 (27 เม.ย. 63)

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1 เคร่ืองส ำรองไฟ แม่ข่ำย 1 ชุด ๑๓๙,๕๐๐.๐๐ ๑๓๙,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 139,500.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 549/2563 (2 เม.ย. 63)
2 คอมฯประมวลผล แบบท่ี1 7 เคร่ือง ๑๘๘,๖๐๐.๐๐ ๑๘๘,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 188,600.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 640/2563 (24 เม.ย. 63)
3 แท็ปเล็ต  3 เคร่ือง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 60,000.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 641/2563 (24 เม.ย. 63)
4 โน๊ตบุ๊ก 2 เคร่ือง ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 44,000.00 บ.สตำร์ โอเอ แอนด์คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 642/2563 (24 เม.ย. 63)

ครุภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์
1 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่ำงกำย แบบอินฟำเรด 4 เคร่ือง ๑๒,๑๔๔.๐๐ ๑๒,๑๔๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 12,144.00 บ.เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำได้ 640/2563 (24 เม.ย. 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)

๑ จ้างเก็บขยะติดเช้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 545/63 วันท่ี 1 เม.ย.63

๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางส าราญ  เท่ียงน้อย นางส าราญ  เท่ียงน้อย เป็นผู้เสนอราคาได้ 546/63 วันท่ื  1 เม.ย.63

๓ จ้างเหมาบริการอัดบรรจุเคร่ืองดับเพลิง 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มพีมารเก็ตต้ิง ร้าน เอ็มพีมารเก็ตต้ิง เป็นผู้เสนอราคาได้ 576/63  วันท่ื  9 เม.ย.63

๔ จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 578/63  วันท่ื  9 เม.ย.63

๕ จ้างเหมาบริการ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 579/63  วันท่ื  9 เม.ย.63

๖ จ้างเหมาบริการ 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 580/63  วันท่ื  9 เม.ย.63
๗ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บ.สแตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ 

เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัดบ.
สแตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บ.สแตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์
 จ ากัดบ.สแตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาได้ 581/63  วันท่ื  9 เม.ย.63

๘ จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสแอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเบสแอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 588/63  วันท่ื  14 เม.ย.63

๙ จ้างเหมาบริการท าป้ายอะคลิลิค 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปร้ินท์ ร้านจุฬาปร้ินท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 589/63  วันท่ื  14 เม.ย.63

๑๐ จ้างเหมาบริการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาปร้ินท์ ร้านจุฬาปร้ินท์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 590/63  วันท่ื  14 เม.ย.63

๑๑ จ้างเหมาบริการติดม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 186,925.00 186,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัญญาผ้าม่าน ร้านมนัญญาผ้าม่าน เป็นผู้เสนอราคาได้ 591/63  วันท่ื  14 เม.ย.63

๑๒ จ้างเหมาบริการชุดอะไหล่อุปกรณ์และการบ ารุง 30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเอ เมดิคอลแอนด์คอมมูเซอร์วิสร้าน บีเอ เมดิคอลแอนด์คอมมูเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 601/63  วันท่ื  16 เม.ย.63

๑๓ จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เบสท์แอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 607/63  วันท่ื  16 เม.ย.63

๑๔ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 649/63  วันท่ื  27 เม.ย.63

๑๕ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,200.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยางยนต์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 650/63  วันท่ื  27 เม.ย.63

๑๖ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเซอร์วิส ร้านสยามเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาได้ 651/63  วันท่ื  27 เม.ย.63

๑๗ จ้างเหมาบริการท าวัสดุส านักงาน 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท ร้าน พี ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาได้ 654/63  วันท่ื  29 เม.ย.63

๑๘ จ้างเหมาบริการ 3,110.00 3,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนขันการพิมพ์ ร้านแสนขันการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 655/63  วันท่ื  29 เม.ย.63

๑๙ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,620.97 2,620.97 เฉพาะเจาะจง บ.โยต้าอุตรดิตถ์ บ.โยต้าอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 657/63  วันท่ื  29 เม.ย.63

๒๐ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรือนพักญาติ 236,000.00 236,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกษมสุขการโยธา หจก.เกษมสุขการโยธา เป็นผู้เสนอราคาได้ 375/63 วันท่ี 29 เม.ย.63

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

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

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน 2563 
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษำยน  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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน 2563 
โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563      (๑)

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

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

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

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

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

๒๙ 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

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

๓๑ 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

๓๒ 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

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

๗๐๕,๘๕๒.๙๗



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 ๑๘,๙๐๖.๙๐ ๑๘,๙๐๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ บ.แสตนดาร์ดก๊าชแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาได้ 634/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

2 วัสดุการแพทย์ ๒,๑๗๒.๑๐ ๒,๑๗๒.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น หจก.ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น เป็นผู้เสนอราคาได้ 388/63 วันท่ี 1 เม.ย.63

๓ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๙,๘๗๐.๐๐ ๒๙,๘๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 499/63 วันท่ี 18 มี.ค.63

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๑,๐๗๐.๐๐ ๑๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 544/63 วันท่ี 31 มี.ค.63

๕ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๕,๒๒๙.๕๐ ๕,๒๒๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้ 626/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ภูริตภัทร หจก.ภูริตภัทร เป็นผู้เสนอราคาได้ 632/63 วันท่ี 22 เม.ย.63

๗ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๓๘.๐๐ ๒๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาได้ 382/63  วันท่ี 7 ก.พ.63

๗๘,๑๘๖.๕๐

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓       (๑)




