
          บันทึกขอความ                                                                                                                                                                     
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6479 วันท่ี  10   กรกฎาคม   2563      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน   มิถุนายน  2563 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือนมิถุนายน  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง  
ก ํา ห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส า ร ต า ม เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม โป ร ง ใ ส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ข อ ง ห น ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ฯ   น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
มิถุนายน 2563 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือ
เผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1 )ร ับ ท ร า บ แ บ บ ส ร ุป ผ ล ก า ร จ ัด ห า พ ัส ด ุใ น ร อ บ เด ือ น  ม ิถ ุน า ย น   2 5 6 3  ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ว ัง โป ง  

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
               (นายศุภสิทธิ์  สขีุ)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา  ชายฉลาด นางสาวอาริยา  ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     953/2563      

01/06/2563

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค  จันทรดี นายจาตุรงค  จันทรดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     954/2563      

01/06/2563

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพร  เหลี่ยมวงค นางสาวพิมลพร  เหลี่ยมวงค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      956/2563      

01/06/2563

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      957/2563      

01/06/2563

6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัลย  ขันทอง นางสาววิลาวัลย  ขันทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      958/2563      

01/06/2563

7
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
13,640.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูมิศิริ  มณีโชติ นายภูมิศิริ  มณีโชติ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      959/2563      

01/06/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
13,640.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพล  ลาดบัวขาว นายจตุพล  ลาดบัวขาว

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      960/2563      

01/06/2563

9
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
10,120.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทราลับ นายเชษฐา  อินทราลับ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      961/2563      

01/06/2563

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
12,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์  ณรงคนอย นายธนศักดิ์  ณรงคนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      962/2563      

01/06/2563

11
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา  รักสกุลทวี นางสาวกัญญา  รักสกุลทวี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      963/2563      

01/06/2563

12
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
41,950.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      964/2563      

01/06/2563

13

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.63

32,019.75         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      965/2563      

01/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

14
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
8,616.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนสซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนสซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      966/2563      

01/06/2563

15

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ิย.63

54,346.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตเลียม หจก.วนิดาการปโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      967/2563      

01/06/2563

16
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      968/2563      

01/06/2563

22
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พงศเจริญ ราน พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      974/2563      

01/06/2563

23
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ม.ิย.63
150,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      975/2563      

01/06/2563

24
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.63
250,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล หจก.โปรเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      976/2563      

01/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.63
110,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรเมดิคอล หจก.โปรเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      977/2563      

01/06/2563

26
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
6,020.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ศศิธรพาณิชย ราน ศศิธรพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      978/2563      

02/06/2563

27
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ม.ิย.63
172.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      979/2563      

02/06/2563

28
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
428.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      980/2563      

02/06/2563

29
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
447.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      981/2563      

02/06/2563

30
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ฉ่ํา  แกวบัวระภา นาย ฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      982/2563      

04/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

31
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,009.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงเรืองพาณิชย ราน รุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      983/2563      

04/06/2563

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,755.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      984/2563      

04/06/2563

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
4,920.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      985/2563      

04/06/2563

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
4,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      986/2563      

04/06/2563

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,790.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไกลบอลฟารม เคมี จํากัด บ.ไกลบอลฟารม เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      987/2563      

04/06/2563

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      988/2563      

04/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

37
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
187,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุนทรกอสราง ราน สุนทรกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      989/2563      

04/06/2563

38
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,243.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      990/2563      

02/06/2563

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

           992/2563           

5/06/2563

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
11,500.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเซนท ฟารเมด รานชวินเซนท ฟารเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       991/2563      

5/06/2563

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
40,125.00  - 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

             995/2563            

 5/06/2563
43

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,970.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บ.ีเอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จํากัด บ.บ.ีเอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      993/2563       

5/06/2563

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
12,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       994/2563       

5/06/2563

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
24,396.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
7,200.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

          997/2563          

5/06/2563

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
25,100.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

          998/2563          

5/06/2563

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,253.72  - วิธีเฉพาะเจาะจง

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
9,440.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         996/2563         

5/06/2563

องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

             999/2563            

 5/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

48 7,800.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      998/2563      

5/06/2563

14 5,253.72  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      999/2563      

5/06/2563

13 25,100.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1000/2563      

5/06/2563
ซื้อเวชภัณฑยา

 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
       1003/2563      

49 76,000.00

50 7,200.00

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

 
37 500 00

  

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1002/2563      

5/06/2563

  วิธีเฉพาะเจาะจง บ ฟารมาดิกา จํากัด บ ฟารมาดิกา จํากัด

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรีลโพลีเทรดดิ้ง กัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1001/2563      

5/06/2563

            

ประจําเดือน ม.ิย..63



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

54
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1006/2563      

08/06/2563

      1005/2563      

5/06/2563
53

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
24,396.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

             

5/06/2563

52
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
18,400.00  -   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล จํากัด บ.พีเอ็มแอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1004/2563       

5/06/2563

51
 

ประจําเดือน ม.ิย.63
37,500.00

บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

 - วธเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดกา จากด บ.ฟารมาดกา จากด



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเมด หจก.เอ็มเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1007/2563      

08/06/2563

56
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ม.ิย.63
4,530.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1008/2563      

11/06/2563

57

58 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1010/2563      

11/06/2563

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,600.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรีลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1009/2563       

11/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

      1012/2563       

11/06/2563

61
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,600.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด บ.ท.ีพี ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1013/2563    

11/06/2563

60
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,200.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

59
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,700.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         1011/2563         

11/06/2563

องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

62
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

31,512.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1014/2563      

11/06/2563

63
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

33,812.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1015/2563      

11/06/2563

64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

20,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1016/2563      

11/06/2563

65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

13,200.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1017/2563      

11/06/2563

66
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

17,620.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1018/2563      

11/06/2563

67
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63

37,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1019/2563      

11/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

68
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มิ.ย.63
4,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัช หจก.อิเลฟเวน พลัช

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1020/2563      

11/06/2563

69
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน มิ.ย.63
12,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเมด หจก.เอ็มเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1021/2563      

11/06/2563

70
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มิ.ย.63
143,487.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค แอนด เค เซนทรัลซัพพลาย หจก.เค แอนด เค เซนทรัลซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1022/2563      

12/06/2563

71
ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและ

หลอลื่น ประจําเดือน

 มิ.ย.63

2,830.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน PJ การคา ราน PJ การคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1023/2563      

12/06/2563

องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1024/2563       

12/06/2563
72

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
38,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

    1026/2563     

12/06/2563

75
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
11,923.98  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1027/2563      

12/06/2563

74
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
16,500.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

73
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
42,795.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด บ.วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1025/2563       

12/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

     1030/2563       

12/06/2563
78

ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

      1028/2563      

12/06/2563

77
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
38,520.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1029/2563       

12/06/2563

76
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
37,500.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

     1033/2563       

12/06/2563

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
9,700.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1034/2563       

15/06/2563

80
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,100.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

79
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
9,600.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ศศิธรพาณิชย ราน ศศิธรพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1031/2563       

12/06/2563

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

83

     1035/2563       

15/06/2563

83

84

82
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,500.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1036/2563       

15/06/2563

ซื้อวัสดุไฟฟา

 
172 00   วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
     1037/2563       

ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
15,650.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย

นายฉ่ํา  แกวบัวระภา นายฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ชูมิตร (ประเทศไทย) จํากัด ชูมิตร (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1039/2563      

15/06/2563

86
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
3,560.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1040/2563      

15/06/2563

87
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,670.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช บ.เอส ดี ทันตเวช

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1041/2563      

15/06/2563

88
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
4,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดรวเท็นทัล บ.ไดรวเท็นทัล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1042/2563      

15/06/2563

84
ประจําเดือน ม.ิย.63

172.00  - วธเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรต สงวนคอนกรต เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

            

15/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นูโวเดนท บ.นูโวเดนท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1043/2563      

15/06/2563

90
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
21,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1044/2563      

16/06/2563

91
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
24,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1045/2563      

16/06/2563

92
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,401.90           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1046/2563      

16/06/2563

93
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
10,080.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอรนิเจอรแอนดลิคตริต หจก.สากลเฟอรนิเจอรแอนดลิคตริต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1047/2563      

16/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

94
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
8,887.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1048/2563      

16/06/2563

95
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
497.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1049/2563      

17/06/2563

96
ซื้อวัสดุเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.63
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1050/2563      

18/06/2563

97
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
1,587.88           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส จํากัด บ.ดีเคเอสเอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1051/2563      

18/06/2563

98
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,640.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-เมท จํากัด บ.เด็นท-เมท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1052/2563      

18/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,940.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนนท หจก.เอ็มมีเนนท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1053/2563      

18/06/2563

100
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ เมดอคอล คอรปอเรชั่น บ.แอดวานซ เมดอคอล คอรปอเรชั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1054/2563      

18/06/2563

101
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ิย.63
6,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดนทัล มิชั่น จํากัด บ.เดนทัล มิชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1055/2563      

19/06/2563

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา
106 9 950 00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1062/2563      

19/06/2563

105 10,500.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

    1063/2563     

19/06/2563

104 57,780.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

103 12,400.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด

102 4,200.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

(ยาเสพติด)

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

(ยาเสพติด)

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

        1060/2563         

19/06/2563

บ พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
       1064/2563       

บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1061/2563        

19/06/2563

บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

ประจําเดือน ม.ิย.63

ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.63

108
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
12,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1066/2563       

19/06/2563

109
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
12,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

        1067/2563        

19/06/2563

110
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
11,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1068/2563     

19/06/2563

111
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
39,900.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวฟารมา จํากัด บ.นิวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1069/2563      

19/06/2563

112
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
21,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1070/2563       

19/06/2563

113
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.64
23,700.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรีส 

จํากัด

บ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

          1071/2563          

19/06/2563

     1065/2563     

19/06/2563
107 20,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

106 9,950.00  - วธเฉพาะเจาะจง บ.พรอพเพอรต เคม จากด บ.พรอพเพอรต เคม จากด เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

              

19/06/2563

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มคุณสมบตถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

114
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
14,980.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

       1072/2563        

19/06/2563

115
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
48,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         1073/2563          

19/06/2564

116
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
6,420.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

        1074/2563          

19/06/2565

117
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ิย.63
45,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

        1075/2563         

19/06/2566

118
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
14,135.77         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1076/2563      

19/06/2563

119
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
688.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1077/2563      

22/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

120
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ม.ิย.63
897.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1078/2563      

22/06/2563

121
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ม.ิย.63
721.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1079/2563      

22/06/2563

122
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
643.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1080/2563      

22/06/2563

123
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.63
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สุนทรกอสราง สุนทรกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

      1081/2563      

22/06/2563

124
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ม.ิย.63
45,868.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1082/2563      

29/06/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิ.ย.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

125
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย.63
8,366.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1083/2563      

29/06/2563

126
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.63
172.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

     1084/2563      

29/06/2563

รวม 2,574,327.22



   
 

 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางบงการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      กรกฎาคม  2563 
หัวขอ  แบบ สขร.ประจําเดือน มิถุนายน  2563 
 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจําเดือน มิถุนายน  2563 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ          ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.....13......เดือน. กรกฎาคม....พ.ศ.๒๕๖3. วันท่ี.. 13   ....เดือน. กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี....13..........เดือน...กรกฎาคม......พ.ศ. ..๒๕๖3................... 

 
 
 
 

  



          บันทึกขอความ                                                                                                                                                                     
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6992 วันท่ี   13 สิงหาคม   2563      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง  
ก ํา ห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส า ร ต า ม เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม โป ร ง ใ ส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ข อ ง ห น ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ฯ   น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
กรกฎาคม 2563 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือ
เผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1 )ร ับ ท ร า บ แ บ บ ส ร ุป ผ ล ก า ร จ ัด ห า พ ัส ด ุใ น ร อ บ เด ือ น  ก ร ก ฎ า ค ม   2 5 6 3  ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ว ัง โป ง  

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
               (นายศุภสิทธิ์  สขีุ)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
6,930.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค  จันทรดี นายจาตุรงค  จันทรดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1086/2563      

01/07/2563

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอารียา  

ชายฉลาด

นางสาวอารียา  

ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1087/2563      

01/07/2563

3
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
13,020.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจุตพล  ลาดบัว

ขาว

นายจุตพล  ลาดบัว

ขาว

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1088/2563      

01/07/2563

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวประไพรัตน 

 ทุยนอย

นางสาวประไพรัตน 

 ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1089/2563      

01/07/2563

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววิลาวัลย  

ขันทอง

นางสาววิลาวัลย  

ขันทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1090/2563      

01/07/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
13,640.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูมิศิริ  มณีโชติ นายภูมิศิริ  มณีโชติ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1091/2563      

01/07/2563

7
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
9,660.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเชษฐา  อินทรา

ลับ

นายเชษฐา  อินทรา

ลับ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1092/2563      

01/07/2563

8
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นาวงสาวพิมลพร  

เหลี่ยมวงศ

นาวงสาวพิมลพร  

เหลี่ยมวงศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1093/2563      

01/07/2563

9
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นาวสาววราภรณ  

อินผึ้ง

นาวสาววราภรณ  

อินผึ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1094/2563      

01/07/2563

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชัญญา  รัก

สกุลทวี

นางสาวชัญญา  รัก

สกุลทวี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1095/2563      

01/07/2563

11
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
12,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนศักดิ์  ณรงค

นอย

นายธนศักดิ์  ณรงค

นอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1096/2563      

01/07/2563

12
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
53,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1097/2563      

01/07/2563

13
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
11,820.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอน

เมนสซีสเท็มส

หจก.ไทยเอ็นไวรอน

เมนสซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1098/2563      

01/07/2563



14

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น

ประจําเดือน ก.ค.63

53,821.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วนิดาการปโต

เลียม

หจก.วนิดาการปโต

เลียม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1099/2563      

01/07/2563

15

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

32,019.75         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม

 จํากัด

บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1100/2563      

01/07/2563

16
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.63
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1101/2563      

01/07/2563

17
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
75,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพย การคา ราน ธนทรัพย การคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1102/2563      

01/07/2563

18
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
41,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล

ซิสเต็มส

บ.ไอดีเอส เมดิคอล

ซิสเต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1103/2563      

01/07/2563

19

ซื้อวัสดุไฟฟาและ

วิทยุประจําเดือน 

ก.ค.63

34,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
รานเลาการยางชน

แดน

รานเลาการยางชน

แดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1104/2563      

01/07/2563

20
จางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ก.ค.63
88,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง พี.อาร เฟอรนิเจอร พี.อาร เฟอรนิเจอร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1105/2563      

01/07/2563

21
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63
70,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1106/2563      

01/07/2563



22
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.ค.63
349.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1107/2563      

02/07/2563

23
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.ค.63
258.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1108/2563      

02/07/2563

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
2,225.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กเทรดดิ้ง บ.โอเร็กเทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1109/2563      

02/07/2563

25
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
31,020.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1110/2563      

02/07/2563

26
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
1,020.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1111/2563      

02/07/2563

27
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
107,008.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1112/2563      

02/07/2563

28

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น

ประจําเดือน ก.ค.63

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1113/2563      

02/07/2563

29
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.63
1,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1114/2563      

03/07/2563



30
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพงศเจริญ รานพงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1115/2563      

03/07/2563

31
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
1,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพงศเจริญ รานพงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1116/2563      

03/07/2563

32
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.ค.63
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1117/2563      

08/07/2563

33
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,210.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โมเดอรนแมนู 

จํากัด

บ.โมเดอรนแมนู 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1118/2563      

8/07/2563

34
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,875.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด

บ.เมดดิไฟวฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1119/2563     

8/07/2536

35
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,540.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1120/2563      

8/07/2563

36
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอสถอินเตอร

แลบบอราทอรีส 

จํากัด

บ.โอสถอินเตอร

แลบบอราทอรี่ส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1121/2563      

8/07/2563

37
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
4,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1122/2563         

8/07/2563



38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
1,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.แมน ฟารมา 

จํากัด

บ.ที.แมน ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1123/2563      

8/07/2563

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.โอ.เคมีฮอลส 

จํากัด

บ.ที.โอ.เคมีคอลส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       1124/2563     8/07/2563

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
3,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       1125/2563     8/07/2563

41
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
115,560.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1126/2563       

9/07/2563

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

บ.แคสปา ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1127/2563       

9/07/2563

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
17,976.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

บ.แคสปา ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1128/2563      

9/07/2563

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
66,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1129/2563      

9/07/2563

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
58,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.หมอยาไทย 101 

จํากัด

บ.หมอยาไทย 101 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน    1230/2563     9/07/2563



46
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
10,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1231/2563      

9/07/2563

47
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
28,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1232/2563      

9/07/2563

48
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
17,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.แมน ฟารมา 

จํากัด

บ.ที.แมน ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1234/2563      

9/07/2563

49
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
11,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรด

ดิ้ง จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรด

ดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1235/2563      

9/07/2563

50
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
10,218.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1236/2563      

9/07/2563

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
11,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1237/2563     

9/07/2563

52
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
13,350.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.นิวไลฟ ฟารมา 

จํากัด

บ.นิวไลฟ ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1238/2563      

9/07/2563

53
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
36,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โมเดอรนแมนู 

จํากัด

บ.โมเดอรนแมนู 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1239/2563      

9/07/2563



54
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
54,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.คอสมา เทรดดิ้ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1240/2563       

9/07/2563

55
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       1241/2563     9/07/2563

56
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.63
1,470.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       1242/2563     9/07/2563

57
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
35,631.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด

บ.อินเตอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1243/2563     

10/07/2563

58
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพงศเจริญ รานพงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1244/2563     

10/07/2563

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1245/2563     

10/07/2563

60
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1246/2563     

10/07/2563

61
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
46,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1247/2563     

10/07/2563



62
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
50,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1248/2563     

10/07/2563

63
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1249/2563         

14/07/2563

64
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
9,880.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1250/2563       

14/07/2563

65
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
28,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.หมอยาไทย 101 

จํากัด

บ.หมอยาไทย 101 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
   1251/2563       

14/07/2563

66
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
12,960.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1252/2563       

14/07/2563

67
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
31,720.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1253/2563       

14/07/2563

68
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
57,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน     1254/2563     14/07/2563

69
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
22,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1255/2563      

14/07/2563



70
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
16,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี

 จํากัด

บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1256/2563      

14/07/2563

71
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
800.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายลําพอง  เขียว

ทิพย

นายลําพอง  เขียว

ทิพย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1257/2563     

14/07/2563

72
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
800.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกรองทิพย  ศรี

จริยา

นายกรองทิพย  ศรี

จริยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1258/2563     

14/07/2563

73
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
12,920.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานจงเจริญเด็นทัล

แลป

รานจงเจริญเด็นทัล

แลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1259/2563     

14/07/2563

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

16,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1260/2563     

14/07/2563

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

53,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอซายเอนซ

 จํากัด

บ.เจนไบโอซายเอนซ

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1261/2563     

14/07/2563

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

75,008.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมดลาบอรา

เทอรี่ จํากัด

บ.ไอเมดลาบอรา

เทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1262/2563     

14/07/2563



77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

80,873.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมดลาบอรา

เทอรี่ จํากัด

บ.ไอเมดลาบอรา

เทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1263/2563     

14/07/2563

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

35,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1264/2563     

14/07/2563

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.63

18,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ทัชแล็บ 2013 

จํากัด

บ.ทัชแล็บ 2013 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1265/2563     

14/07/2563

80
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
7,511.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แจ็กเจีย 

อุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

บ.แจ็กเจีย 

อุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1266/2563     

15/07/2563

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
107,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

บ.บีเจเอช เมดิคอล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1267/2563     

15/07/2563

82
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.63
5,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากล

เฟอรนิเจอรแอนอิเล็ก

ตริค

หจก.สากล

เฟอรนิเจอรแอนอิเล็ก

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1268/2563     

15/07/2563

83

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น

ประจําเดือน ก.ค.63

4,245.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1269/2563     

15/07/2563



84
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
1,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1270/2563     

16/07/2563

85
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
680.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1271/2563       

17/07/2563

86
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
10,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี

 จํากัด

บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1274/2563       

20/07/2563

87
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
47,080.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฮีลลอล ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

บ.ฮีลลอล ฟารมาซู

ติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1275/2563         

20/07/2563

88
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

บ.โกลบอลฟารม 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1276/2563        

20/07/2563

89
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1277/2563      

20/07/2563

90
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
8,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน     1278/2563     20/07/2563

91
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
24,124.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1279/2563     

20/07/2563



92
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรด

ดิ้ง จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรด

ดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1280/2563     

20/07/2563

93
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
5,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1281/2563     

20/07/2563

94
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ก.ค.63
39,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1282/2563     

20/07/2563

95
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
5,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนีย  ศรีใส นางรัชนีย  ศรีใส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1283/2563     

20/07/2563

96
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
20,700.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนีย  ศรีใส นางรัชนีย  ศรีใส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1284/2563     

20/07/2563

97
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
2,850.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1285/2563     

20/07/2563

98
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
1,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พงศเจริญ ราน พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1286/2563     

23/07/2563

99
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
1,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พงศเจริญ ราน พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1287/2563     

23/07/2563

100
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.63
5,885.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บูสทดริ้งกิ้งวอ

เตอร จํากัด

บ.บูสทดริ้งกิ้งวอ

เตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1288/2563     

23/07/2563

101
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ก.ค.63
23,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1289/2563     

24/07/2563

102
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
10,914.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1290/2563     

24/07/2563

103
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.63
5,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1291/2563     

24/07/2563



104
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ก.ค.63
75,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1292/2563     

24/07/2563

105
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.63
5,364.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      1293/2563     

30/07/2563

2,331,004.25    



   
 
 

 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางบงการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      13  สิงหาคม  2563 
หัวขอ  แบบ สขร.ประจําเดือน กรกฎาคม  2563 
 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจําเดือน กรกฎาคม  2563 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ          ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.....13......เดือน. สิงหาคม....พ.ศ.๒๕๖3. วนัท่ี.. 13   ....เดือน. สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี....13..........เดือน..สิงหาคม......พ.ศ. ..๒๕๖3................... 

 
 
 
 

  



          บันทึกขอความ                                                                                                                                                                     
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/7549 วันท่ี   31  สิงหาคม   2563      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน   สิงหาคม  2563 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือนสิงหาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง  
ก ํา ห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส า ร ต า ม เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม โป ร ง ใ ส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ข อ ง ห น ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ฯ   น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
สิงหาคม 2563 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือ
เผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1 )ร ับ ท ร า บ แ บ บ ส ร ุป ผ ล ก า ร จ ัด ห า พ ัส ด ุใ น ร อ บ เด ือ น  ส ิง ห า ค ม   2 5 6 3  ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ว ัง โป ง  

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ส ิง ห า ค ม  2563 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
               (นายศุภสิทธิ์  สขีุ)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1

วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

2,060.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
สภากาชาด

ไทย
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1294/2563      

03/08/2563

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
44,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

สภากาชาด

ไทย
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1295/2563      

03/08/2563

3
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63
23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

สภากาชาด

ไทย
สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1297/2563      

03/08/2563

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจาตุรงค 

 จันทรดี

นายจาตุรงค  

จันทรดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1299/2563      

03/08/2563

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอาริ

ยา  ชายฉลาด

นางสาวอาริยา 

 ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1299/2563      

03/08/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
13,020.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจตุพล  

ลาดบัวขาว

นายจตุพล  

ลาดบัวขาว

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1300/2563      

03/08/2563

7
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนศักดิ์ 

 ณรงคนอย

นายธนศักดิ์  

ณรงคนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1301/2563      

03/08/2563

8
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
9,660.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเชษฐา  

อินทรลับ

นายเชษฐา  

อินทรลับ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1302/2563      

03/08/2563

9
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพิมล

พร  เหลี่ยม

วงศ

นางสาวพิมลพร

  เหลี่ยมวงศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1303/2563      

03/08/2563

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววิลา

วัลย  ขันทอง

นางสาววิลาวัลย

  ขันทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1304/2563      

03/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

11
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว

ประไพรัตน  

ทุยนอย

นางสาวประไพ

รัตน  ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1305/2563      

03/08/2563

12
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววรา

ภรณ  อินผึ้ง

นางสาววรา

ภรณ  อินผึ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1306/2563      

03/08/2563

13
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว

ชัญญา  รัก

สกุลทวี

นางสาวชัญญา 

 รักสกุลทวี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1307/2563      

03/08/2563

14
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็น

ไวรอนเมนท 

ซีสเท็มส

หจก.ไทยเอ็นไว

รอนเมนท ซีส

เท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1308/2563      

03/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
44,351.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไคนีติคส 

แอคเซี่ยม 

จํากัด

บ.ไคนีติคส แอ

คเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1309/2563      

03/08/2563

16
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานธนทรัพย

การคา

รานธนทรัพย

การคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1310/2563      

03/08/2563

17
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส 

เมดิคอล ซีส

เต็มส

บ.ไอดีเอส เมดิ

คอล ซีสเต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1314/2563      

03/08/2563

18
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ส.ค.63
23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานรุงเรือง

พาณิชย

รานรุงเรือง

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1315/2563      

03/08/2563

19
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

ประจําเดือน ส.ค.63
3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานเลาการ

ยางชนแดน

รานเลาการยาง

ชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1316/2563      

03/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

20
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
99,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โคลเวอร 

ซอฟตแวร 

จํากัด

บ.โคลเวอร 

ซอฟตแวร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1317/2563      

04/08/2563

21
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
53,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอพีซี กรุป

แอนดเซอรวิส

 จํากัด

บ.เอพีซี กรุป

แอนดเซอรวิส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1318/2563      

05/08/2563

22
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
1,680.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1319/2563      

06/08/2563

23
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.63
129.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1320/2563      

06/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

24
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
278.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1321/2563      

06/08/2563

25
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ส.ค.63
294.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1322/2563      

06/08/2563

26
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.63
685.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1323/2563      

06/08/2563

27
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1324/2563      

06/08/2563

28
ซื้อครุภัณฑอื่นๆ

ประจําเดือน ส.ค.63
31,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานประสิทธิ์

พาณิชย

รานประสิทธิ์

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1325/2563      

06/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อครุภัณฑอื่นๆ

ประจําเดือน ส.ค.63
45,035.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานประสิทธิ์

พาณิชย

รานประสิทธิ์

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1326/2563      

06/08/2563

30
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
35,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1327/2563      

06/08/2563

31
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1328/2563      

06/08/2563

32
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
25,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1329/2563      

06/08/2563

33
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
2,439.60            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฟารมาดิกา

 จํากัด

บ.ฟารมาดิกา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1330/2563      

06/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

34
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
4,575.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที เอ็น ที 

เฮลแคร จํากัด

บ.ที เอ็น ที เฮล

แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1331/2563     

06/08/2536

35
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
1,872.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1332/2563      

06/08/2563

36
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
4,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญ 

ฟารมาซี

หจก.ภิญโญ 

ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1333/2563      

06/08/2563

37
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
2,700.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอปคาร 

ฟารมาแลป 

จํากัด

บ.แอปคาร 

ฟารมาแลป 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1334/2563         

06/08/2563

38
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
25,680.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน จงเจริญ 

เด็นทัลแลป

บ.แอปคาร 

ฟารมาแลป 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1335/2563         

06/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
3,730.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน จงเจริญ 

เด็นทัลแลป

บ.แอปคาร 

ฟารมาแลป 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1335/2563         

07/08/2563

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
3,730.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค

บ.พ.ีเอ็น.โปร

ดักส นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1336/2563         

07/08/2563

41
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
3,611.25            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แจ็คเจีย

อุตสาหกรรม 

(ไทย)

บ.แจ็คเจีย

อุตสาหกรรม 

(ไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1337/2563         

07/08/2563

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
9,940.80            - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1338/2563      

07/08/2563

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
6,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1339/2563     

07/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
15,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โมเดอรน

แมนู จํากัด

บ.โมเดอรนแมนู

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1340/2563       

07/08/2563

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลิน 

ฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้

 จํากัด

บ.เบอรลิน ฟาร

มาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1341/2563       

07/08/2563

46
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
20,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช

 จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1342/2563      

07/08/2563

47
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
20,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

รานซวินเซนท

 ฟารเมด

รานซวินเซนท 

ฟารเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1343/2563      

07/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

48
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
99,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฟารมาดิกา

 จํากัด

บ.ฟารมาดิกา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1344/2563        

07/08/2563

49
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฟารมาดิกา

 จํากัด

บ.ฟารมาดิกา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1345/2563      

07/08/2563

50
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
10,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1346/2563      

07/08/2563

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
12,158.40          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ท.ีแมน 

ฟารมา จํากัด

บ.ท.ีแมน ฟาร

มา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1347/2563      

07/08/2563

52
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
14,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โมเดอรน

แมนู จํากัด

บ.โมเดอรนแมนู

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1348/2563      

07/078/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

53
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
6,480.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ท.ีแมน 

ฟารมา จํากัด

บ.ท.ีแมน ฟาร

มา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1349/2563     

07/08/2563

54
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
12,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.จีไอเอส

 ฟารมา

หจก.จีไอเอส 

ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1350/2563     

07/08/2563

55
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
5,340.00           -        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1351/2563     

07/08/2563

56
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
22,475.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จรูญเภสัช 

จํากัด

บ.จรูญเภสัช 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1352/2563      

07/08/2563

57
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประจําเดือน ส.ค.63
2,830.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1353/2563      

07/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

58
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ส.ค.63
21,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1354/2563      

10/08/2563

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
8,988.00           -        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช

 (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1355/2563     

10/08/2563

60
ซื้อครุภัณฑการแพทย 

ประจําเดือน ส.ค.63
13,500.00         -        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเมด หจก.เอ็มเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1356/2563     

10/08/2563

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
89,740.00         -        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี บ.เอฟ.ซี.พี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1357/2563     

10/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
5,000.00           -        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด บ.ไซเอนซ เมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1358/2563     

10/08/2563

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
22,986.92          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส

 นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1359/2563     

10/08/2563

64
คาจางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ส.ค.63
8,266.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตา

เพชรบูรณ

บ.โตโยตา

เพชรบูรณ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1360/2563     

10/08/2563

65
คาจางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ส.ค.63
15,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางรัชนีย  ศรี

ใส
นางรัชนีย  ศรีใส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1361/2563     

10/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

66
คาจางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ส.ค.63
8,735.48            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตา

เพชรบูรณ

บ.โตโยตา

เพชรบูรณ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1362/2563     

11/08/2563

67
คาจางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ส.ค.63
750.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายรุงฤทธิ์  

ศรีรักษา

นายรุงฤทธิ์  ศรี

รักษา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1363/2563     

11/08/2563

68
คาจางเหมาบริการ 

ประจําเดือน ส.ค.63
110,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1364/2563     

11/08/2563

69
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 

ประจําเดือน ส.ค.63
660.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1365/2563     

13/08/2563

70
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ส.ค.63
1,092.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1366/2563     

13/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
4,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด บ.ไซเอนซ เมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1367/2563     

13/08/2563

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
1,850.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี บ.เอฟ.ซี.พี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1368/2563     

13/08/2563

73
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1369/2563     

13/08/2563

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
9,520.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค

บ.พี.เอ็น.โปรดักส

 นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1370/2563     

14/08/2563

75
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
16,880.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1371/2563     

14/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

76
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
10,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1372/2563     

14/08/2563

77
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
72,070.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1373/2563     

14/08/2563

78
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
11,449.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช

 จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1374/2563       

14/08/2563

79
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ท.ีโอ เคมี

คอลล (1979)

 จํากัด

บ.โอ.ท.ีเคมี

คอลส (1979) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1375/2563     

14/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

80
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
26,670.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที เอ็น ที 

เฮลแคร จํากัด

บ.ที เอ็น ที เฮล

แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1376/2563        

14/08/2563

81
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
10,785.60          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา 

ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บ.แคสปา ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1377/2563       

14/08/2563

82
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูเมดา 

จํากัด
บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
   1378/2563       

14/08/2563

83
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
17,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1379/2563       

14/08/2563

84
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลิน ฟาร

มาซูติคอลอินดัสต

รี้ จํากัด

บ.เบอรลิน ฟารมาซู

ติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1380/2563       

14/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
40,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพ

ลีเทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลี

เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน     1381/2563     14/08/2563

86
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
8,450.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

บ.โกลบอล

ฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1382/2563      

14/08/2563

87
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
24,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอสถ 

อินเตอรแลบบอ

ราทอรีส จํากัด

บ.โอสถ อินเตอร

แลบบอราทอรีส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1383/2563      

14/08/2563

88
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.หมอยาไทย

 101 จํากัด

บ.หมอยาไทย 

101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1384/2563       

14/08/2563

89
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
20,865.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา 

ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บ.แคสปา ฟาร

มาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1385/2563       

14/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

90
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
2,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ.ซี.พี 

จํากัด

บ.เอฟ.ซี.พี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        1386/2563         

14/08/2563

91
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
80,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช

 จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1387/2563        

14/08/2563

92
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
5,970.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพ

ลีเทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลี

เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1388/2563      

14/08/2563

93
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
58,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน     1389/2563     14/08/2563

94
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
4,280.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       1390/2563        

14/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

95
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
3,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

องคการเภสัช

กรรม

องคการเภสัช

กรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     1391/2563     

14/08/2563

96
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ส.ค.63
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ท.ีแมน 

ฟารมา จํากัด

บ.ท.ีแมน ฟาร

มา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         1392/2563         

14/08/2563

97
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
850.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค

บ.พี.เอ็น.โปรดักส

 นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1393/2563     

17/08/2563

98
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63
42,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค ฟาร

มา จํากัด

บ.ซิลลิค ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1394/2563     

17/08/2563

99

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

55,512.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอชาย

เฮนซ จํากัด

บ.เจนไบโอชาย

เฮนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1395/2563     

17/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

100

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

13,150.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แล็บ

มาสเตอร แอด

วาน จํากัด

บ.แล็บมาสเตอร 

แอดวาน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1396/2563     

17/08/2563

101

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

47,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เฟรมเมอร 

จํากัด

บ.เฟรมเมอร 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1397/2563     

17/08/2563

102

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

104,760.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไดแอกโค 

จํากัด
บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1398/2563     

17/08/2563

103

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63

18,356.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไทยไดแอ็

กนอสติก จํากัด

บ.ไทยไดแอ็กนอ

สติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1399/2563     

17/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

104
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ส.ค.63
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1400/2563     

17/08/2563

105
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1401/2563     

18/08/2563

106
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
6,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย เพลิด  

หาญกุตเราะ

นาย เพลิด  

หาญกุตเราะ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1402/2563     

18/08/2563

107
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.63
23,310.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากล

เฟอรนิเจอร

แอนดอิเล็คตริค

หจก.สากล

เฟอรนิเจอร

แอนดอิเล็คตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1403/2563     

18/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

108
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
480.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1404/2563     

18/08/2563

109
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.63
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1405/2563     

18/08/2563

110
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
38,430.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน J.P.คอมส ราน J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1407/2563     

19/08/2563

111
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
16,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1410/2563     

20/08/2563

112
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
17,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

หจก.แอดไวซ

แอนเฟรอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1411/2563     

20/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.63
3,710.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ตะพาน

หินออกซิเจน

หจก.ตะพานหิน

ออกซิเจน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1412/2563     

20/08/2563

114
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
140.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1413/2563     

20/08/2563

115
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
535.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1414/2563     

20/08/2563

116
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
964.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1415/2563     

20/08/2563

117
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
21,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน เอก

พาณิชย
ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1416/2563     

20/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

118
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
4,066.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1417/2563     

20/08/2563

119
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.63
22,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเมด หจก.เอ็มเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1418/2563     

20/08/2563

120
ซื้อครุภัณฑยานพาหนะ

ประจําเดือน ส.ค.63
25,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

อู ชางกบ 

เซอรวิส ชน

แดน

อู ชางกบ 

เซอรวิส ชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1419/2563     

21/08/2563

121
ซื้อวัสทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.63
3,598.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1420/2563     

21/08/2563

122
ซื้อวัสทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.63
3,960.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ด.ีทันต

เวช จํากัด

บ.เอส.ด.ีทันตเวช

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1421/2563     

21/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

123
ซื้อวัสทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.63
14,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน จงเจริญ 

เด็นทัลแลป

ราน จงเจริญ 

เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1422/2563     

21/08/2563

124
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.63
11,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โมเดอรน

แมนู จํากัด

บ.โมเดอรนแมนู 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1424/2563     

24/08/2563

125
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
1,100.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค

บ.พี.เอ็น.โปรดักส

 นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1425/2563     

25/08/2563

126
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
3,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็ม อี 

เวชภัณฑ

หจก.เอ็ม อี 

เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1426/2563     

25/08/2563

127
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
40,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1427/2563     

26/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

128
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1428/2563     

26/08/2563

129
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.63
23,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1429/2563     

26/08/2563

130
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
1,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1430/2563     

26/08/2563

131
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
10,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1431/2563     

26/08/2563

132
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
17,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน คําพันธ

วัสดุกอสราง

ราน คําพันธวัสดุ

กอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1432/2563     

26/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

133
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
13,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อิเลฟเวน

 พลัซ

หจก.อิเลฟเวน 

พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1433/2563     

26/08/2563

134
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
6,550.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อิเลฟเวน

 พลัซ

หจก.อิเลฟเวน 

พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1434/2563     

26/08/2563

135
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
975.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปร

ดักส 

นครสวรรค

บ.พี.เอ็น.โปรดักส

 นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1435/2563     

26/08/2563

136
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
13,482.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1436/2563     

26/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

137
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
68,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ประสิทธิ์

พาณิชย

ราน ประสิทธิ์

พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1437/2563     

27/08/2563

138
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.63
530.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1438/2563     

27/08/2563

139
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
2,311.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1440/2563     

27/08/2563

140
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.63
44.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1441/2563     

28/08/2563

141
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.63
4,990.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน สงวน

คอนกรีต

ราน สงวน

คอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1442/2563     

28/08/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู

เสนอราคา

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่

เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือ

จาง
โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ส.ค.2563

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

142
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.63
680.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1443/2563     

28/08/2563

143
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.63
6,901.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ เท

รดดิ้ง
บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      1444/2563     

28/08/2563

รวม 2,658,226.25     



   
 
 
 

 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางบงการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      31  สิงหาคม  2563 
หัวขอ  แบบ สขร.ประจําเดือน สิงหาคม  2563 
 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจําเดือน สิงหาคม  2563 
หมายเหตุ 
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                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ          ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
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ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 
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