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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)




