
























                           บันทึกข้อความ    
ส่วนราชการ      กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.๓๐๖/2674  วันที่       ๕  พฤศจิกายน  256๔ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของงานทันตกรรม ประจ าเดือน ตุลาคม 256๔   
        และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

ด้วย งานทันตกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-Gp) ของ
กรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน ตุลาคม 256๔  จ านวนทั้งสิ้น   0   รายการ และได้รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้น  ตามแบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของพัสดุทันตกรรม ประจ า 
เดือน ตุลาคม 256๔  จึงขออนุมัติน ารายงานฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

          (นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ) 
        ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

       ผู้รายงาน 
 
 
 
 

         (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
        ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รกัษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
           ผู้รับรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขที ่และวันทีข่องสัญญา
 หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

รวม  -   

ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
กลุม่งานทันตกรรม โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชือ่)......................................................ผู้รายงาน
        (นางสาวชลธิชา เร่ิมศิริประเสริฐ)

































ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

 วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรอืจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ และวันที่ของสัญญา หรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  84,750.00  84,750.00 เฉพาะเจาะจง
อนิโนเมด
84,750.00

อนิโนเมด
84,750.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

11 พย. 64

รวม  84,750.00 บาท

(นายภพบดี   พรหมน้อย)
ผู้รายงาน

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.๓๐๖/3039 วันที่       ๓    ธันวาคม  256๔ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ของงานทันตกรรมประจ าเดือน พฤศิจายน 256๔   
        และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

ด้วย งานทันตกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-Gp) ของ
กรมบัญชีกลาง ประจ าเดือน พฤศิจายน 256๔ จ านวนทั้งสิ้น   ๐   รายการ และได้รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้น  ตามแบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)ของพัสดุทันตกรรม ประจ า 
เดือน พฤศิจายน 256๔ จึงขออนุมัติน ารายงานฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

           (นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ) 

          ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้รายงาน 

 
 
 
 

       (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
         ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
   ผู้รับรายงาน 

 
 
 
                                                            

 



ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรปุ

เลขที ่และวันทีข่องสัญญา
 หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

รวม  -   

ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
กลุม่งานทันตกรรม โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชือ่)......................................................ผู้รายงาน
        (นางสาวชลธิชา เร่ิมศิริประเสริฐ)





ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ 

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่ และวันที่ของสัญญา 
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  5,600.00  5,600.00 เฉพาะเจาะจง
วายดี
5,600.00

วายดี
5,600.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง
พรีเมด
7,500.00

พรีเมด
7,500.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์  257,550.00  257,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาโนเมด
257,550.00

นาโนเมด
257,550.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  313,417.00  313,417.00 เฉพาะเจาะจง
เอน็พี
313,417,00

เอน็พี
313,417,00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

5 วัสดุวิทยาศาสตร์  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง
อาร์เอก็ซ์
6,000.00

อาร์เอก็ซ์
6,000.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



6 วัสดุวิทยาศาสตร์  297,235.19  297,235.19 เฉพาะเจาะจง
แอฟฟนิิเทค
297,235.19

แอฟฟนิิเทค
297,235.19

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์  9,820.00  9,820.00 เฉพาะเจาะจง
เมดเทรด
9,820.00

เมดเทรด
9,820.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง

14 ธค. 64

รวม  897,122.19 บาท

(นายภพบดี   พรหมน้อย)
ผู้รายงาน



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....          วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                       วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๘  ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๘..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....               วันที่..๘..เดอืน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่...๘...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๓๐..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....               วันที่..๓๐..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่...๓๐...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 























































































































































































 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/พิเศษ วันที่        29   กรกฎาคม     ๒๕๖5 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖5   
และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

เนื่องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ  ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(E-Gp) ของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5 จำนวนทั้งสิ้น   6   รายการ  

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จึงขอรายการผลกาดำเนินการดังกล่าว  และขออนุมัตินำรายงานเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 

          (นายภพบดี  พรหมน้อย) 

        นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
        ผู้รายงาน 

 
 

       
 

         (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ผู้รับรายงาน 

 
                                                           อนุมัต ิ

 
 
 

                                                                (นายทศนาถ  อำพนนวรัตน์) 
                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย 



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ หรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ี และวันท่ีของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  75,100.00  75,100.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช
75,100.00

บ. ดีเคเอสเอช
75,100.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  35,994.00  35,994.00 เฉพาะเจาะจง
จีนาย ไดแอกนอ
สติค
35,994.00

จีนาย ไดแอกนอสติค
35,994.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

3 วัสดุวิทยาศาสตร์  56,500.00  56,500.00 เฉพาะเจาะจง
บ. อินโนเมด จก
56,500.00

บ. อินโนเมด จก
56,500.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไอเมด
45,000.00

ไอเมด
45,000.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

5 วัสดุวิทยาศาสตร์  480,521.73  480,521.73 เฉพาะเจาะจง
บ. แอฟฟินิเทค จก.
480,521.73

บ. แอฟฟินิเทค จก.
480,521.73

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์  105,166.00  105,166.00 เฉพาะเจาะจง
บีพีแล็บ
105,166.00

บีพีแล็บ
105,166.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 7 กค.65

รวม  798,281.73 บำท

ผู้รายงาน

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนกรกฎำคม 2565
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(นายภพบดี   พรหมน้อย)































 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/พิเศษ วันที่        31   สิงหาคม     ๒๕๖5 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖5   
และขออนุญาตปิดประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

เนื่องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ  ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(E-Gp) ของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖5 จำนวนทั้งสิ้น   7  รายการ  

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จึงขอรายการผลกาดำเนินการดังกล่าว  และขออนุมัตินำรายงานเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซด์โรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 

          (นายภพบดี  พรหมน้อย) 

        นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
        ผู้รายงาน 

 
 

       
 

         (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ผู้รับรายงาน 

 
                                                           อนุมัต ิ

 
 
 

                                                                (นายทศนาถ  อำพนนวรัตน์) 
                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย 



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ หรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ี และวันท่ีของสัญญำ หรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. แล็บมาสเตอร์ จก.
30,000.00

บ. แล็บมาสเตอร์ จก.
30,000.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  346,118.90  346,118.90 เฉพาะเจาะจง
อินโนเมด
346,118.90

อินโนเมด
346,118.90

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

3 วัสดุวิทยาศาสตร์  80,000.00  80,000.00 เฉพาะเจาะจง
เมดเทรด
80,000.00

เมดเทรด
80,000.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

4 วัสดุวิทยาศาสตร์  5,775.00  5,775.00 เฉพาะเจาะจง
จีนาย ไดแอกนอสติค
5,775.00

นาโนเมด
94,977.20

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

5 วัสดุวิทยาศาสตร์  13,050.00  13,050.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช จก.
13,050.00

บ. ดีเคเอสเอช จก.
13,050.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์  32,770.00  32,770.00 เฉพาะเจาะจง
บ.โปรเพสช่ันนอบ จก.
32,770.00

บ.โปรเพสช่ันนอบ จก.
32,770.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

7 วัสดุวิทยาศาสตร์  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง
บ. วายดี ไดแอก จก.
3,200.00

บ. วายดี ไดแอก จก.
3,200.00

ผ่านการคัดเลือกตาม
มาตรฐานและราคากลาง 17 สค.65

รวม  510,913.90 บำท

ผู้รายงาน

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือนสิงหำคม 2565
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

(นายภพบดี   พรหมน้อย)
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