
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน ต.ค.62
114,087.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากีด บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากีด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          1/2563          

1/10/2562

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
13,020.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลริตา  วงคคง นางสาวลริตา  วงคคง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          2/2563          

1/10/2562

3
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
11,970.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  นาวิชา นายอนุชิต  นาวิชา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          3/2563          

1/10/2562

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค  จันทรดี นายจาตุรงค  จันทรดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          4/2563          

1/10/2562

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา  ชายฉลาด นางสาวอาริยา  ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          5/2563          

1/10/2562

6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางธัญพร  เผื่อนทิม นางธัญพร  เผื่อนทิม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          6/2563          

1/10/2562

7

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน ต.ค.62

61,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          7/2563          

1/10/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.62

67,410.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลียม หจก.วนิดาการปโตรเลียม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          8/2563          

1/10/2562

9
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ก.ย.62
36,540.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          9/2563          

1/10/2562

10

คาจางเหมาเก็บขยะติด

เชื้อ

ประจําเดือน ก.ย.62

9,926.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          10/2563          

1/10/2562

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ย.62
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มวาริน ราน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          11/2563          

1/10/2562

12
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
5,610.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวารัก นางสาวสุวารัก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          12/2563          

1/10/2562

13

เชาระบบสัญญาณ

เอ็กซเรย

ประจําเดือน ต.ค.62

41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          13/2563          

1/10/2562

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
12,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(หมาชน)

บ.อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(หมาชน)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          14/2563          

2/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
1,657.43           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          15/2563          

3/10/2562

16
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
7,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธิ์  นรายศ นายอนิรุทธิ์  นรายศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          16/2563          

7/10/2562

17
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ํา  แกวบัวระภา นายฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          17/2563          

7/10/2562

18
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ํา  แกวบัวระภา นายฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          18/2563          

8/10/2562

19
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
42,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บีแอนด บี คอมฯเซอรวิส ราน บีแอนด บี คอมฯเซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          19/2563          

8/10/2562

20
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ต.ค.62
47,240.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานภัทรพันธพาณิชย รานภัทรพันธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          21/2563          

10/10/2562

21
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ต.ค.62
125,168.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานภัทรพันธพาณิชย รานภัทรพันธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          22/2563          

10/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนสง

ประจําเดือน ต.ค.62

14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          23/2563          

10/10/2562

23
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ต.ค.62
2,334.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          26/2563          

10/10/2562

24
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
4,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จํากัด บ.ธงทองโอสถ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       27/2562       

17/10/2562

25
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969

จํากัด

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       28/2562       

17/10/2562

26
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
3,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       29/2562       

18/10/2562

27
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
3,090.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       30/2562       

18/10/2562

28
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       31/2562       

18/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
3,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       32/2562       

18/10/2562

30
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
1,874.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       33/2562       

18/10/2562

31
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ต.ค.62
2,206.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          34/2563          

18/10/2562

32

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน ต.ค.62

1,620.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          35/2563          

18/10/2562

33

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนสง

ประจําเดือน ต.ค.62

3,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          36/2563          

18/10/2562

34

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

104,808.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          37/2563          

21/10/2562

35

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

93,119.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          38/2563          

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

52,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอชายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอชายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          39/2563          

21/10/2562

37

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

47,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไอแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไอแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          40/2563          

21/10/2562

38

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

22,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          41/2563          

21/10/2562

39

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

78,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 บ.ทัชแล็บ 2013

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          42/2563          

21/10/2562

40

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

32,428.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอ็คนอสติก จํากัด บ.ไดแอ็คนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          43/2563          

21/10/2562

41

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.62

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          44/2563          

21/10/2562

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
34,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       45/2562       

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       46/2562       

21/10/2562

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
10,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969

จํากัด

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       47/2562       

21/10/2562

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
11,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       48/2562       

21/10/2562

46
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
10,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       49/2562       

21/10/2562

47
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
5,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      50/2562       

21/10/2562

48
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
40,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      51/2562       

21/10/2562

49
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
5,992.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      52/2562       

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
45,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       53/2562       

21/10/2562

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
19,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรี่ส บ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรี่ส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       54/2562       

21/10/2562

52
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
57,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       55/2562       

21/10/2562

53
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
26,940.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       56/2562       

21/10/2562

54
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
17,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      57/2562       

21/10/2562

55
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      58/2562       

21/10/2562

56
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
98,226.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      59/2562       

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
54,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      60/2562       

21/10/2562

58
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       61/2562       

21/10/2562

59
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
16,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       62/2562       

21/10/2562

60
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
6,480.00          -        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญ ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       63/2562       

21/10/2562

61
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
100,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      64/2562       

21/10/2562

62
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      65/2562       

21/10/2562

63
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      66/2562       

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
12,680.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      67/2562       

21/10/2562

65
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       68/2562       

21/10/2562

66
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
22,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       69/2562       

21/10/2562

67
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเชี่ยน ฟารมาซูติคัล จํากัด บ.เอเชี่ยน ฟารมาซูติคัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       70/2562       

21/10/2562

68
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      71/2562       

21/10/2562

69
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      72/2562       

21/10/2562

70
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
12,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด บ.เอฟ.ซี.พี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       73/2562       

21/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
60,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      74/2562       

21/10/2562

72
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
10,816.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      75/2562       

21/10/2562

73
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.62
90,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนน จํากัด หจก.เอ็มมีเนน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      76/2562       

22/10/2562

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
15,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.F.C.P. จํากัด บ.F.C.P. จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      80/2562       

22/10/2562

75
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
21,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      81/2562       

22/10/2562

76
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
10,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      82/2562       

22/10/2562

77
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
6,835.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.PN โปรดักสนครสวรรค บ.PN โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      83/2562       

22/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
17,976.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      84/2562       

22/10/2562

79
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
13,370.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.PN โปรดักสนครสวรรค บ.PN โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      85/2562       

22/10/2562

80
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
12,519.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย) บ.แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      86/2562       

22/10/2562

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.62
10,036.60          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      87/2562       

22/10/2562

82

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน ต.ค.62

3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      88/2562       

22/10/2562

83
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ต.ค.62
760.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          89/2563          

24/10/2562

84

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ต.ค.62

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน PJ การคา ราน PJ การคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          90/2563          

24/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.62
40,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐ  วสุวงษ นายณัฐ  วสุวงษ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          91/2563          

24/10/2562

86

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนสง

ประจําเดือน ต.ค.62

14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          92/2563          

24/10/2562

87

เชาระบบสัญญาณ

เอ็กซเรย

ประจําเดือน ต.ค.62

498,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          93/2563          

25/10/2562

88

คาจางเหมาทําความ

สะอาด

ประจําเดือน ต.ค.62

450,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคาง รานธนทรัพยการคาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          94/2563          

25/10/2562

รวม 3,125,889.33    


	แบบสขร.ต.ค.62

