
          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6451 วันที่       5   สิงหาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กรกฎาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
กรกฎาคม 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กรกฎาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6719 วันที่   13  สิงหาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  สิงหาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน สิงหาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
สิงหาคม 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  สิงหาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง่ 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/7273 วันที่   1  กันยายน  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กันยายน   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน กันยายน  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
กันยายน 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กันยายน 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง่ 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กันยายน 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔
ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9993 วันที ่    23   พฤศจิกายน  2563
เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.๑)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

ตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม 2563 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณย่ิง 

(นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว

               (นายสุรศักด์ิ  จนัทร์เกตุ)                    
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  
ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/10596 วันที่     9   ธันวาคม  2563      
เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.๑)      
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  
น้ัน 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

พฤศจิกายน  2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณย่ิง 

 
 

 
 (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 

              (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ)                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/10666 วันที่     15   ธันวาคม  2563      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
ธันวาคม  2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 

              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/1562 วันที ่    16   กุมภาพันธ ์ 2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  มกราคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในรอบเดือน  มกราคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มกราคม  2564 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัต/ิลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/1791 วันที ่    25  กุมภาพันธ ์ 2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ ์2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัต/ิลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/2304 วันท่ี   9  มีนาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน  มีนาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง 
ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต วั ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
มีนาคม 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง            
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  มีนาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มีนาคม  2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4059 วันท่ี     13   พฤษภาคม  2564

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  เมษายน   2564 (แบบ สขร.๑)

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน เมษายน  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง 
ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
เมษายน 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง           
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  เมษายน 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  เมษายน  2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

   อนุมัติ/ลงนามแลว

       (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)        
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง     

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4566 วันท่ี    1    มิถุนายน  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เร ื่อ ง ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  
น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
พฤษภาคม 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง            
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  พฤษภาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4906 วันที่    10    มิถุนายน  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มิถุนายน   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน มิถุนายน  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
มิถุนายน 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มิถุนายน 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง่ 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

142,194.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1/2564          

1/10/2563

2
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค์  จันทร์ดี นายจาตุรงค์  จันทร์ดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         2/2564          

1/10/2563

3
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา  ชายฉลาด นางสาวอาริยา  ชายฉลาด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         3/2564          

1/10/2563

4
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         4/2564          

1/10/2563

5
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพร  เหล่ียมวงศ์ นางสาวพิมลพร  เหล่ียมวงศ์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         5/2564          

1/10/2563

6
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         6/2564          

1/10/2563

7
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

10,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         7/2564          

1/10/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2563
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         8/2564          

1/10/2563

9
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         9/2564          

1/10/2563

10
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         10/2564          

1/10/2563

11
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

69,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         11/2564          

1/10/2563

12
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

2,850.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         12/2564          

1/10/2563

13
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ต.ค.63

45,874.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         13/2564          

1/10/2563

14
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
16,074.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         14/2564          
1/10/2563

15
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ต.ค.63
44,003.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         15/2564          
1/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

16
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธนทรัพย์การค้า ร้าน ธนทรัพย์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         16/2564          
1/10/2563

17
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         17/2564          
1/10/2563

18
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ต.ค.63
1,035.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด บริษัท ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         19/2564          
5/10/2563

19
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ต.ค.63
1,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพลินดอกไม้สด ร้านเพลินดอกไม้สด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         ว199         
5/10/2564

20
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
15,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบีเอเมดิแอนด์คอมมูเซอร์วิส ร้านบีเอเมดิแอนด์คอมมูเซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         20/2564          
5/10/2563

21
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
10,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         21/2564          
5/10/2563

22
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
3,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         22/2564          
5/10/2563

23
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
1,300.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         23/2564          
5/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

24
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
1,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         24/2564          
5/10/2563

25
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         25/2564          
5/10/2563

26
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ต.ค.63
3,300.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         26/2564          
5/10/2563

27
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ต.ค.63

1,340.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส์ (ส านักงานใหญ่) J.P.คอมส์ (ส านักงานใหญ่)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         27/2564          

5/10/2563

28
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ต.ค.63

4,750.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         28/2564         

7/10/2563

29
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ต.ค.63

3,720.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         29/2564         

8/10/2563

30
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจ าเดือน ต.ค.63
30,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอเอนที คอมพิวเตอร์ ร้าน เอเอนที คอมพิวเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         30/2564         
8/10/2563

31
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ต.ค.63
725.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         31/2564         
8/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

32
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ต.ค.63

486.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         32/2564         

8/10/2563

33
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ต.ค.63
75.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         33/2564         
8/10/2563

34
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

8,567.25            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         34/2564         

8/10/2564

35
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

8,387.41            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         35/2564         

8/10/2564

36
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

2,205.27            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         36/2564         

8/10/2563

37
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

16,175.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         37/2564         

9/10/2563

38
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

19,855.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         38/2564         

12/10/2563

39
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

18,404.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด บ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         39/2564         

12/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

40
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
1,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         40/2564         
12/10/2563

41
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
10,432.50        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         41/2564         
12/10/2563

42
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
77,040.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         42/2564         
12/10/2563

43
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
20,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         43/2564         
12/10/2563

44
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
5,310.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี หจก.ภิญโญ ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         44/2564         
12/10/2563

45
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
7,470.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         45/2564         
12/10/2563

46
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
9,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         46/2564         
12/10/2563

47
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

5,457.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จีพีเอสไทย สตาร์ จ ากัด บ.จีพีเอสไทย สตาร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         47/2564         

12/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

48
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

14,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         48/2564         

12/10/2563

49
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ต.ค.63

5,660.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         49/2564         

14/10/2563

50
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศศิธรพาณิชย์ ร้านศศิธรพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         50/2564         

14/10/2563

51
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
4,320.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พ็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด บ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         51/2564         
14/10/2563

52
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
22,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟาร์มา หจก.จีไอเอส ฟาร์มา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         52/2564         
14/10/2563

53
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
24,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         53/2564         
14/10/2563

54
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
19,570.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         54/2564         
14/10/2563

55
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

18,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         55/2564         

14/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

56
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

51,512.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         56/2564         

14/10/2563

57
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

47,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         57/2564         

14/10/2563

58
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

44,270.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเอร์จ ากัด บ.เฟิร์มเอร์จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         58/2564         

14/10/2563

59
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

36,400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         59/2564         

14/10/2563

60
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

11,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         60/2564         

14/10/2563

61
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

17,856.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         61/2564         

14/10/2563

62
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

115,194.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         62/2564         

14/10/2563

63
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ต.ค.63

400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         63/2564         

14/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

64
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

29,180.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         64/2564         

14/10/2563

65
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

3,754.63            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         65/2564         

14/10/2563

66
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ต.ค.63

311.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         66/2564         

15/10/2563

67
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ต.ค.63
24,275.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         67/2564         
16/10/2564

68
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ต.ค.63
102,238.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         68/2564         
16/10/2564

69
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ต.ค.63

270.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         69/2564         

19/10/2563

70
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ต.ค.63
516.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         70/2564         
19/10/2563

71
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

16,991.60          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         71/2564         

19/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

72
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

13,327.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         72/2564         

19/10/2563

73
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

14,755.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัช หจก.อิเลฟเว่น พลัช
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         73/2564         

19/10/2563

74
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

25,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         74/2564         

19/10/2563

75
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ต.ค.63

19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         75/2564         

19/10/2563

76
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
7,722.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พ็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด บ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         76/2564         
20/10/2563

77
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ต.ค.63
15,840.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         77/2564         
20/10/2563

78
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

3,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         78/2564         

20/10/2563

79
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

1,450.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         79/2564         

20/10/2563

80
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         80/2564         

20/10/2563



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

81
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ต.ค.63

32,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านผ้าม่านอ าพัน ร้านผ้าม่านอ าพัน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         83/2564         

21/10/2563

82
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ต.ค.63
182.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         85/2564         
28/10/2563

83
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ต.ค.63

977.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         86/2564         

28/10/2563

รวม 1,566,311.91     



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง พี.อาร์.เฟอร์นิเจอร์ พี.อาร์.เฟอร์นิเจอร์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         87/2564          

2/11/2563

2
ช้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน พ.ย.63
900.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         88/2564          

2/11/2563

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอาริยา  
ชายฉลาด

นางสาวอาริยา  
ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         90/2564          

2/11/2563

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนศักด์ิ  
ณรงค์น้อย

นายธนศักด์ิ  
ณรงค์น้อย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         91/2564          

2/11/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2563
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



5
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพิมลพร  
เหล่ียมวงศ์

นางสาวพิมลพร  
เหล่ียมวงศ์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         92/2564          

2/11/2563

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววิลาวัลย์  
ขันทอง

นางสาววิลาวัลย์  
ขันทอง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         93/2564          

2/11/2563

7
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวประไพรัตน์
  ทุยน้อย

นางสาวประไพรัตน์
  ทุยน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         94/2564          

2/11/2563

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์  
อินผ้ึง

นางสาววราภรณ์  
อินผ้ึง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         95/2564          

2/11/2563

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชัญญา  
รักสกุลทวี

นางสาวชัญญา  
รักสกุลทวี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         96/2564          

2/11/2563

10
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
9,660.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเชษฐา  อินทร
ลับ

นายเชษฐา  อินทร
ลับ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         97/2564          

2/11/2563



11
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
58,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         98/2564          

1/11/2563

12
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         99/2564          

2/11/2563

13
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

45,169.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วนิดาการปิโต

เลียม จ ากัด
บ.วนิดาการปิโต

เลียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         100/2564          

2/11/2563

14
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน พ.ย.63
36,513.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไคนีติคส์ แอ
คเซ่ียม จ ากัด

บ.ไคนีติคส์ แอ
คเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         101/2564          

2/11/2563

15
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,240.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์

หจก.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         102/2564          

2/11/2563

16
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         103/2564          

2/11/2563



17
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล
 ซีสเต็มส์

บ.ไอดีเอส เมดิคอล
 ซีสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         104/2564          

2/11/2563

18
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
120,640.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์แล็
บธนบุรี จ ากีด

บริษัท ศูนย์แล็
บธนบุรี จ ากีด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         105/2564          

2/11/2563

19
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
30,220.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         106/2564          

2/11/2563

20
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         107/2564          

2/11/2563

21
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,570.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         108/2564          

2/11/2563

22
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
412.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         109/2564          

2/11/2563



23
ซ้ือวัสดุยานพาหนะ
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเล้าการยางชน

แดน
ร้านเล้าการยางชน

แดน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         110/2564         

2/11/2563

24
วัสดุงานบ้านงานครัว
ประจ าเดือน พ.ย.63

45,244.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         111/2564         

2/11/2563

25
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,665.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอสดี ทันตเวช เอสดี ทันตเวช

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         112/2564          

2/11/2563

26
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,560.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นูโว เด้นท์ นูโว เด้นท์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         113/2564          

2/11/2563

27
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,730.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         114/2564          

2/11/2563

28
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,900.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         115/2564          

2/11/2563



29
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,315.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง วีอาร์ พีเด็นท์ วีอาร์ พีเด็นท์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         116/2564          

2/11/2563

30
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
8,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 ชูมิตร 1967

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         117/2564          

2/11/2563

31
จ้างฟันปลอม

ประจ าเดือน พ.ย.63
18,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         118/2564          

2/11/2563

32
จ้างฟันปลอม

ประจ าเดือน พ.ย.63
18,420.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         119/2564          

2/11/2563

33
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,305.68            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         120/2564         

5/11/2563

34
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,054.40            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากัด
บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         121/2564         

5/11/2563



35
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         122/2564         

5/11/2563

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

1,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอ็ม อี 
เวชภัณฑ์

หจก.เอ็ม อี 
เวชภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         123/2564         

5/11/2563

37
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ต.ค.63

23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         124/2564          

5/10/2563

38
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
8,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         125/2564          

5/11/2563

39
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,645.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         126/2564         

5/11/2563

40
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,633.38            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         127/2564         

5/11/2563



41
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         128/2564          

5/11/2563

42
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         129/2564          

5/11/2563

43
ช้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,675.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อุดมสิทธิกุล
กิจไพศาลและบุตร

หจก.อุดมสิทธิกุล
กิจไพศาลและบุตร

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         130/2564          

5/11/2563

44
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,207.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         131/2564         

6/11/2563

45
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,950.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         132/2564         

6/11/2563

46
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
สนง.คณ

กรรมการอาหาร
และยา

สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         133/2564         

6/11/2563



47
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         134/2564         

6/11/2563

48
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน พ.ย.63

377.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         135/2564         

6/11/2563

49
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไช เอนซ์ เมด 

จ ากัด
บ.ไช เอนซ์ เมด 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         136/2564         

6/11/2563

50
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         137/2564         

6/11/2563

51
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,439.92          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         138/2564         

6/11/2563

52
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,842.65            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         139/2564         

6/11/2563



53
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,892.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         140/2564         

6/11/2563

54
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         141/2564         

6/11/2563

55
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         142/2564         

6/11/2563

56
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         143/2564         

6/11/2563

57
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,850.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จ ากัด บ.จรูญเภสัช จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         144/2564         

6/11/2563

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,865.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         145/2564         

6/11/2563



59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         146/2564         

6/11/2563

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

28,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         147/2564         

6/11/2563

61
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านซวินเซ้นท์ 

ฟาร์เมด
ร้านซวินเซ้นท์ 

ฟาร์เมด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         148/2564         

6/11/2563

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,696.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         149/2564         

6/11/2563

63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.โอ เคมีคอลส์

 จ ากัด
บ.ที.โอ เคมีคอลส์

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         150/2564         

6/11/2563

64
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         151/2564          

9/11/2563



65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         153/2564          

9/11/2563

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         154/2564          

9/11/2563

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

9,212.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ภิญโญ

ฟาร์มาซี
หจก.ภิญโญ

ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         155/2564          

9/11/2563

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

บ.แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         156/2564          

9/11/2563

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

35,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         157/2564          

9/11/2563

70
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

11,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         158/2564          

9/11/2563



71
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,450.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         159/2564          

9/11/2563

72
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน

16,000.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พรอส ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.พรอส ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         160/2564          

9/11/2563

73
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,692.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         161/2564          

9/11/2563

74
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         162/2564          

9/11/2563

75
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

55,589.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         163/2564          

9/11/2563

76
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

22,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         164/2564          

9/11/2563



77
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,430.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         165/2564          

9/11/2563

78
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,970.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         166/2564         

11/11/2563

79
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
16,565.74          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         167/2564         

11/11/2563

80
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

243,038.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         169/2564         

12/11/2563

81
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

184,918.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         170/2564         

12/11/2563

82
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

47,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอดวานซ์ ได

แอกนอสติก จ ากัด
บ.แอดวานซ์ ได

แอกนอสติก จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         171/2564         

12/11/2563



83
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

35,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เฟิร์มเมอร์ 

จ ากัด
บ.เฟิร์มเมอร์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         172/2564         

12/11/2563

84
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

76,808.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมด ลาบอ
ราทอร่ี จ ากัด

บ.ไอเมด ลาบอ
ราทอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         173/2564         

12/11/2563

85
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เจเจไอ ไบโอ

เทค
หจก.เจเจไอ ไบโอ

เทค

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         174/2564         

12/11/2563

86
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

23,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไทยไดแอ็กนอ

สติก จ ากัด
บ.ไทยไดแอ็กนอ

สติก จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         175/2564         

12/11/2563

87
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

57,016.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอซาย

เอนซ์ จ ากัด
บ.เจนไบโอซาย

เอนซ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         176/2564         

12/11/2563

88
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,902.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไซเอนซ์เมด 

จ ากัด
บ. ไซเอนซ์เมด 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         177/2564         

12/11/2563



89
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,985.30          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บ. โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         178/2564         

12/11/2563

90
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายฉ่ า แก้วบัวระ
ภา

นายฉ่ า แก้วบัวระ
ภา

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         179/2564         

12/11/2563

91
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
440.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         180/2564          

13/11/2563

92
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         181/2564          

13/11/2563

93
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.คอสม่า เทรด

ด้ิง จ ากัด
บ.คอสม่า เทรด

ด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         182/2564          

13/11/2563

94
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         183/2564          

13/11/2563



95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

32,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         184/2564          

13/11/2563

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

30,176.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.เอ็น.พี.เฮล

แคร์ จ ากัด
บ.ที.เอ็น.พี.เฮล

แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         185/2564          

13/11/2563

97
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

97,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         186/2564          

13/11/2563

98
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

18,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พีเอ็มแอล พลัส

 จ ากัด
บ.พีเอ็มแอล พลัส

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         187/2564          

13/11/2563

99
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

58,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         188/2564          

13/11/2563

100
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

25,680.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         189/2564          

13/11/2563



101
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,264.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         190/2564          

13/11/2563

102
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอล
อินดัสตรต้ี จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         191/2564          

13/11/2563

103
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,480.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         192/2564          

13/11/2563

104
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โมเดอร์นแมนู 

จ ากัด
บ.โมเดอร์นแมนู 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         193/2564          

13/11/2563

105
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

14,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         194/2564          

13/11/2563

106
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         195/2564          

13/11/2563



107
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

30,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         196/2564          

13/11/2563

108

ซ้ือเวชภัณฑ์ยา   
ประจ าเดือน พ.ย. 63

30,731.10        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         197/2564          

13/11/2563

109
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,575.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที เอ็น พี เฮล

แคร์ จ ากัด
บ.ที เอ็น พี เฮล

แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         198/2564          

13/11/2563

110
ค่าบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จีพีเอส ไทย 
สตาร์ จ ากัด

บ.จีพีเอส ไทย 
สตาร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         199/2564          

16/11/2563

111
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,560.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         200/2564          

16/11/2563

112
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,650.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.อิเลฟเว่น 

พลัช
หจก.อิเลฟเว่น 

พลัช

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         201/2564          

16/11/2563



113
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         202/2564          

16/11/2563

114
ซ้ือวัสดุส านักงาน
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,885.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.บูสท์คร้ิงก้ิงวอ

เตอร์ จ ากัด
บ.บูสท์คร้ิงก้ิงวอ

เตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         203/2564          

16/11/2563

115
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
17,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านประสิทธ์ิ
พาณิชย์

ร้านประสิทธ์ิ
พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         204/2564          

16/11/2563

116
ซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
ประจ าเดือน พ.ย.63

7,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         205/2564          

16/11/2563

117
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         206/2564          

16/11/2563

118
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
316.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         207/2564         

24/11/2563



119
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,700.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         208/2564          

24/11/2563

120
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
29,756.70          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที 
เซ็นทรัลซัพพลาย 

จ ากัด

บ.เค.เอช.ที 
เซ็นทรัลซัพพลาย 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         209/2564          

24/11/2563

121
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,675.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         210/2564          

24/11/2563

122
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         211/2564          

24/11/2563

123
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

18,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แก้วมังกรเภสัช

 จ ากัด
บ.แก้วมังกรเภสัช

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         212/2564          

24/11/2563

124
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,985.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         213/2564          

24/11/2563



125
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         214/2564          

24/11/2563

126
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         215/2564          

24/11/2563

127
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         216/2564          

26/11/2563

2,530,190.92     



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

11,160.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         217/2564        

  1/12/2563

2
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         218/2564        

  1/12/2563

3
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         219/2564        

  1/12/2563

4
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         220/2564        

  1/12/2563

5
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         221/2564        

  1/12/2563

6
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         222/2564        

  1/12/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2563
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



7
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

10,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         223/2564        

  1/12/2563

8
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         224/2564        

  1/12/2563

9
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป์ นายสุทธิชัย  มีศิลป์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         225/2564        

  1/12/2563

10
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงเพชร นายอดิศักด์ิ  แสงเพชร
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         226/2564        

  1/12/2563

11
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         227/2564        

  1/12/2563

12
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

56,454.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         228/2564        

  1/12/2563

13
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธนทรัพย์การค้า ร้าน ธนทรัพย์การค้า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         229/2564        

  1/12/2563

14
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

61,740.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         230/2564        

  1/12/2563



15
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,192.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         232/2564        

  1/12/2563

16
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         233/2564        

  1/12/2563

17
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

137,439.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         234/2564        

  1/12/2563

18
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

30,220.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         235/2564        

  1/12/2563

19
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         236/2564        

  1/12/2563

20
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

16,756.20          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         237/2564        

  4/12/2563

21
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         239/2564        
  7/12/2563

22
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,612.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         240/2564        
  7/12/2563



23
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,795.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         241/2564        
  7/12/2563

24
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
17,860.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         242/2564        
  7/12/2563

25
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         243/2564        
  7/12/2563

26
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
11,556.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         244/2564        
  7/12/2563

27
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
67,410.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         245/2564        
  7/12/2563

28
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
53,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         246/2564        
  7/12/2563

29
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         247/2564        
  7/12/2563

30
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
16,020.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         248/2564        
  7/12/2563



31
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
40,125.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลออล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลออล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         249/2564        
  7/12/2563

32
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
31,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         250/2564        
  7/12/2563

33
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,440.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         251/2564        
  7/12/2563

34
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บ.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         252/2564        
  7/12/2563

35
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
37,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         253/2564        
  7/12/2563

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
14,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         254/2564        
  7/12/2563

37
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         255/2564        
  7/12/2563

38
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         256/2564        
  7/12/2563



39
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
12,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชรินเซ็นท์ ฟาร์เมด ร้านชรินเซ็นท์ ฟาร์เมด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         257/2564        
  7/12/2563

40
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

6,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         258/2564        

  7/12/2563

41
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

27,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         259/2564        

  7/12/2563

42
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

28,805.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส บ.ไทยกอส
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         260/2564        

  7/12/2563

43
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

37,375.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         261/2564        

  7/12/2563

44
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,382.10            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         262/2564        

  7/12/2563

45
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

58,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน เค.พี.ซัพพลาย  ร้าน เค.พี.ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         263/2564        

  7/12/2563

46
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

321,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด บ.วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         264/2564        

  7/12/2563



47
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         265/2564        
  8/12/2563

48
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ธ.ค.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         266/2564        
  8/12/2563

49
ซ้ือวัสดุส านักงาน  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

32,308.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         265/2564        

  8/12/2563

50
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ธ.ค.63
88,672.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         266/2564        
  8/12/2563

51
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

 - วิธีเฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         272/2564        

  9/12/2563

52
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         272/2564        

  9/12/2563

53
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

1,776.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         273/2564        

  9/12/2563

54
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

1,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         274/2564        

  9/12/2563



55
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

16,580.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         275/2564        

  9/12/2563

56
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

17,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         276/2564        

  9/12/2563

57
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

11,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         277/2564        

  9/12/2563

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,066.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่ บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         278/2564        
  9/12/2563

59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,850.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่ บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         279/2564        
  14/12/2563

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,520.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         280/2564        
  14/12/2563

61
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         281/2564        
  14/12/2563

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
8,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         282/2564        
  14/12/2563



63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราเทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราเทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         283/2564        
  14/12/2563

64
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         284/2564        
  14/12/2563

65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,964.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         285/2564        
  14/12/2563

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
6,131.10            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         286/2564        
  14/12/2563

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         287/2564        
  14/12/2563

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,050.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         288/2564        
  14/12/2563

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
-                   - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         289/2564        
  14/12/2563

70
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

22,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง JP คอมส์ JP คอมส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         289/2564        

  14/12/2563



71
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

4,012.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         290/2564        

  14/12/2563

72
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ธ.ค.63
316.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         291/2564        
  15/12/2563

73
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
739.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         292/2564        
  15/12/2563

74
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
442.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         293/2564        
  15/12/2563

75
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
472.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         294/2564        
  15/12/2563

76
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,483.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         295/2564        
  15/12/2563

77
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

242,649.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         296/2564        

  15/12/2563

78
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

38,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         297/2564        

 15/12/2563



79
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

18,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         298/2564        

 15/12/2563

80
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

89,788.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดบลาบอรา ทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมดบลาบอรา ทอร่ี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         299/2564        

 15/12/2563

81
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        300/2564         

15/12/2563

82
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

18,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        301/2564         

15/12/2563

83
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,511.40            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         302/2564        

  15/12/2563

84
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,007.60            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         303/2564        

  15/12/2563

85
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

70,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ากัด บ.โซวิค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         304/2564        

  17/12/2563

86
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         305/2564        

  17/12/2563



87
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,300.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         306/2564        

  17/12/2563

88
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         307/2564        

  17/12/2563

89
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         309/2564        
  21/12/2563

90
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
20,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         310/2564        
  21/12/2563

91
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
28,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         311/2564        
  21/12/2563

92
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,992.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         312/2564        
  21/12/2563

93
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
6,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         313/2564        
  21/12/2563

94
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         314/2564        
  21/12/2563



95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,210.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         315/2564        
  21/12/2563

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
975.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         316/2564        
  21/12/2563

97
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

21,064.70          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         317/2564        

  21/12/2563

98
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประเสริฐการช่าง ร้าน ประเสริฐการช่าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         318/2564        
  22/12/2563

99
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         319/2564        

  22/12/2563

100
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
31,088.85          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีพี กรุ๊ป 2015 (ส านักงานใหญ่) หจก.เคซีพี กรุ๊ป 2015 (ส านักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         320/2564        
  23/12/2563

101
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.63
1,788.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         321/2564        
  23/12/2563

102
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,590.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง AMCORP AMCORP

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         322/2564        
  23/12/2563



103
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.63
7,480.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง Nuvo dent Nuvo dent

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         323/2564        
  23/12/2563

104
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร 2005 พิจิตร 2005
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         324/2564        

  23/12/2563

105
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร 2005 พิจิตร 2005
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         325/2564        

  23/12/2563

106
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

9,110.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จงเจริญ ร้าน จงเจริญ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         326/2564        

  23/12/2563

107
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
34,855.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก.อร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         327/2564        
  25/12/2563

108
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,493.38            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         328/2564        

  25/12/2563

109
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,290.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         329/2564        

  29/12/2563

110
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

4,173.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         330/2564        

  29/12/2563



111
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,769.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิษณุโลก คลังยา พิษณุโลก คลังยา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         331/2564        

  29/12/2563

112
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

10,850.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         332/2564        

  30/12/2563

113
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         333/2564        

  30/12/2563

114
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         334/2564        

  30/12/2563

115
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

25,715.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จ ากัด บ.ไทยกอส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         335/2564        

  30/12/2563

116
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,415.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จ ากัด บ.ไทยกอส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         336/2564        

  30/12/2563

117
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         337/2564        

  30/12/2563

118
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         338/2564        

  30/12/2563



119
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,322.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         339/2564        

  30/12/2563

120
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

120,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         340/2564        

  30/12/2563

2,638,238.33     





แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ม.ค.64
318.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         341/2564      

    4/01/2564

2
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.64
910.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         342/2564      

    4/01/2564

3
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ม.ค.64
7,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ศศิธรพาณิชย ราน ศศธิรพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         343/2564      

    4/01/2564

4
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
129,209.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากัด บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         344/2564      

    4/01/2564

5
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
46,880.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         345/2564      

    4/01/2564

6

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

1,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         346/2564      

    4/01/2564

7
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
12,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักดิ์  ณรงคนอย นายธนศักดิ์  ณรงคนอย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         347/2564      

    4/01/2564

8
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         348/2564      

    4/01/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

9
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         349/2564      

    4/01/2564

10
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         350/2564      

    4/01/2564

11
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         351/2564      

    4/01/2564

12
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         352/2564      

    4/01/2564

13
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         353/2564      

    4/01/2564

14
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         354/2564      

    4/01/2564

15
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
46,170.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         355/2564      

    4/01/2564

16
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
37,931.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         356/2564      

    4/01/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

17
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ธ.ค.64
13,204.56          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีส

เท็มส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         357/2564      

    4/01/2564

18
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ประจําเดือน ม.ค.64
46,645.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตเลยีม จํากัด บ.วนิดาการปโตเลยีม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         358/2564      

    4/01/2564

19
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน นํ้าดื่มวาริน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         359/2564      

    4/01/2564

20
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

ประจําเดือน ม.ค.64
4,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์พาณิชย รานประสิทธิ์พาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         360/2564      

    4/01/2564

21
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ม.ค.64
19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอเอนที คอมพิวเตอร ราน เอเอนที คอมพิวเตอร

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         361/2564      

    4/01/2564

22
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
45,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง เค.พี.ซัพพลาย เค.พี.ซัพพลาย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         362/2564      

    5/01/2564

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.64
3,480.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         363/2564      

    6/01/2564

24
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ม.ค.64
2,788.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         364/2564      

    6/01/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.64
2,056.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         365/2564      

    6/01/2564

26
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
5,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         366/2564      

    6/01/2564

27
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ม.ค.64
16,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         367/2564      

    6/01/2564

28
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
70,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         368/2564      

    7/01/2564

29
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
90,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         369/2564      

    7/01/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 

(สํานักงานใหญ)

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      370/2564        

8/1/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,320.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         371/2564      

   8/1/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,230.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด บ.วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       372/2564        

 8/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       373/2564        

 8/1/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม..64
4,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        374/2564       

  8/1/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       375/2564       

8/1/2564

36
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรีส จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรีส 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        376/2564       

  8/1/2564

37
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ม.ค.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        377/2564       

  8/1/2564

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        378/2564       

  8/1/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
13,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      379/2564         

11/1/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
  380/2564         

11/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

41
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
19,740.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      381/2564         

11/1/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
33,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสต

รี้ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        382/2564       

  11/1/2564

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
10,008.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        383/2564       

  11/1/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      384/2564         

11/1/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
77,040.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       385/2564        

 11/1/2564

46
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      386/2564         

11/1/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,640.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       387/2564        

 11/1/2564

48
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
36,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        388/2564       

  11/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
6,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        389/2564       

  11/1/2564

50
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
6,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        390/2564       

  11/1/2564

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
28,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิไลฟ อินเตอรแครจํากัด บ.เมดิไลฟ อินเตอรแครจํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        391/2564       

  11/1/2564

52
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสสท ดริ้งก้ิงวอรเตอร บ.บูสสท ดริ้งก้ิงวอรเตอร

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        392/2564       

  11/1/2564

53
ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประจําเดือน ม.ค.64
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานกฤษฎาการคา รานกฤษฎาการคา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        393/2564       

  11/1/2564

54
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเพชรอิเล็กทรอนิกส รานเพชรอิเล็กทรอนิกส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        394/2564       

  11/1/2564

55
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประจําเดือน ม.ค.64
6,780.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัสสตูดิโอ รานโฟกัสสตูดโิอ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        395/2564       

  11/1/2564

56
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ประจําเดือน ม.ค.64
2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        396/2564       

  11/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
วัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน ม.ค.64

8,560.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด บ.ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        397/2564       

  12/1/2564

58
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
22,479.18          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        398/2564       

  12/1/2564

59
วัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน ม.ค.64

4,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดอิเล็กต

ริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด

อิเล็กตริค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        399/2564       

  13/1/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,760.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซนั จํากัด บ.ยูนีซนั จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        400/2564       

  13/1/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
11,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         401/2564      

   13/1/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
15,600.00         -        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        402/2564       

  13/1/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
22,470.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         403/2564      

    13/1/2564

64
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
12,062.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       404/2564        

 13/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

65
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน  ม.ค.64
21,022.20          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         405/2564      

    13/1/2564

66
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
16,692.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        406/2564       

  13/1/2564

67
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
147,730.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       407/2564        

 13/1/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        408/2564       

  13/1/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         409/2564      

   13/1/2564

70

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         410/2564      

   13/1/2564

71

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

10,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอไบโอเทค หจก.เจเจไอไบโอเทค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         411/2564      

   13/1/2564

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

9,095.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         412/2564      

   13/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         413/2564      

   13/1/2564

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         414/2564      

   13/1/2564

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

98,488.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         415/2564      

   13/1/2564

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

53,512.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         416/2564      

   13/1/2564

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอไบโอเทค หจก.เจเจไอไบโอเทค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         417/2564      

   13/1/2564

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

214,284.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         418/2564      

   13/1/2564

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

18,356.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         419/2564      

   13/1/2564

80

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

9,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบ โอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
บ.ไบ โอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         420/2564      

   13/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

81

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64

57,245.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟล จํากัด บ.เมกกะฟล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         421/2564      

   13/1/2564

82
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
13,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         422/2564      

   13/1/2564

83
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน ม.ค.64
4,815.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         423/2564      

   13/1/2564

84
ซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย

ประจําเดือน ม.ค.64
185,700.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดิษยาพรรณ หจก.ดิษยาพรรณ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         424/2564      

   13/1/2564

85
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.64
2,047.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

บ.แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         425/2564      

   14/1/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,304.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         426/2564      

   15/1/2564

87
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
4,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       427/2564        

 15/1/2564

88
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.64
102.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       428/2564        

 15/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ม.ค.64
9,175.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       429/2564        

 15/1/2564

90
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
7,511.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

บ.แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         430/2564      

   15/1/2564

91
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,830.15           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ดซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเรก็ดซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         431/2564      

   15/1/2564

92
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         432/2564      

   15/1/2564

93
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         433/2564      

   15/1/2564

94
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,550.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         434/2564      

   15/1/2564

95
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
7,361.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       435/2564        

 18/1/2564

96
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
24,440.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        436/2564       

  18/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,560.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        437/2564       

  18/1/2564

98
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
438/2564         

18/1/2564

99
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,310.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หกจ.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
439/2564         

18/1/2564

100
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
41,783.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       440/2564        

 18/1/2564

101
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        441/2564       

  18/1/2564

103
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
62,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         442/2564      

   18/1/2564

104
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
14,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        443/2564       

  18/1/2564

105
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
11,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        444/2564       

  18/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

106
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
16,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จํากัด บ.พรอส ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

       445/2564        

 18/1/2564

107
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
23,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

       446/2564        

 18/1/2564

108
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ม.ค.64
5,337.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลแคร จํากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลแคร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        447/2564       

  18/1/2564

109
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน 

ม.ค.64
29,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        448/2564       

  18/1/2564

110
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน 

ม.ค.64
12,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        449/2564       

  18/1/2564

111
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน

 ม.ค.64
12,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

       449/2564      

   18/1/2564

112
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน

 ม.ค.64
14,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        450/2564     

      18/1/2564

113
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ม.ค.64
2,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         451/2564    

     18/1/25654



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

114
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ม.ค.64
5,040.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         452/2564    

     19/1/2564

115
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
8,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานจอยเจริญ เครื่องเขียน รานจอยเจริญ เครื่องเขียน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         454/2564    

     20/1/2564

116
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
720.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานลิ้มถาวร รานลิ้มถาวร

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         455/2564    

     20/1/2564

117
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดารลี่ บ.ดารลี่

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         456/2564    

     20/1/2564

118
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
3,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเนนซ บ.เอ็มมีเนนซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         457/2564    

     20/1/2564

119
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
3,180.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นูโวเดนท บ.นูโวเดนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         458/2564    

     20/1/2564

120
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
2,940.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ บ.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         459/2564    

     20/1/2564

121
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
3,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นูโวเดนท บ.นูโวเดนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         460/2564    

     20/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

122
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไลโก อินเตอรเทรด ไลโก อินเตอรเทรด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         461/2564    

     20/1/2564

123
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วีอารพีเด็นท บ.วีอารพีเด็นท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         462/2564    

     20/1/2564

124
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
5,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ บ.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         463/2564    

     20/1/2564

125
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
3,638.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอชเอช บ.ดีเคเอชเอช

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         464/2564    

     20/1/2564

126
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
11,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช บ.เอส ดี ทันตเวช

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         465/2564    

     20/1/2564

127
ซื้อวัสดุอ่ืนๆประจําเดือน 

ม.ค.64
49.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         466/2564    

     20/1/2564

128
ซื้อวัสดุไฟฟาประจําเดือน 

ม.ค.64
344.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         467/2564    

     20/1/2564

129
ซื้อวัสดุอ่ืนๆประจําเดือน 

ม.ค.64
1,050.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         468/2564    

     20/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

130
ซื้อวัสดุอ่ืนๆประจําเดือน 

ม.ค.64
3,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         469/2564    

     20/1/2564

131
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.64
23,820.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานจงเจริญ รานจงเจริญ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         470/2564    

     22/1/2564

132
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทัล จํากัด บ.ไดรว เด็นทัล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         471/2564    

     22/1/2564

133
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
12,224.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         472/2564    

     22/1/2564

134
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 

ประจําเดือน ม.ค.64
44,644.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         473/2564    

     22/1/2564

135
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

ประจําเดือน ม.ค.64
2,830.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         474/2564    

     22/1/2564

136

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร ประจําเดือน ม.ค.

64

47,390.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธ์ิพาณิชย รานประสิทธ์ิพาณิชย
มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         475/2564    

     22/1/2564

137
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
2,070.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทีที เมดิคอล ซัพพลาย 2020 

จํากัด

บ.ทีที เมดิคอล ซัพพลาย 2020 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         476/2564    

     25/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

138
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
80,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล เฮลตี้แครจํากัด บ.โกลบอล เฮลตี้แครจํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         477/2564    

     25/1/2564

139
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         478/2564    

     25/1/2564

140
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
33,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         479/2564    

     25/1/2564

141
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฮลทแครเวิรคช็อป จํากัด บ.เฮลทแครเวิรคช็อป จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         480/2564    

     25/1/2564

142
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด บ.เมดิคอล อินเตอรเทค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         481/2564    

     25/1/2564

143
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.64
5,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพพอรต หจก.วีอาร ซัพพพอรต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         482/2564    

     25/1/2564

144
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน

 ม.ค.64
6,878.35         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        483/2564     

    25/1/2564

145
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน

 ม.ค.64
23,494.55       วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        484/2564     

    20/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

146
ซื้อเวชภัณฑยา ประจําเดือน

 ม.ค.64
62,595.00       วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        485/2564     

    20/1/2564

147
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
2,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอ็ดวานซ เมดิคอล คอร

ปอเรชั่น

บ.แอ็ดวานซ เมดิคอล คอร

ปอเรชั่น
มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        486/2564     

    25/1/2564

148
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
3,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        487/2564     

    25/1/2564

149
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
1,035.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        488/2564     

    25/1/2564

150
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.64
11,145.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        489/2564     

    25/1/2564

151
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
39,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        490/2564     

    25/1/2564

152
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.64
907.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        491/2564     

    25/1/2564

153
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.64
41,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส 

จํากัด

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส 

จํากัด
มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        491/2564     

    25/1/2564

3,103,023.99     



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
12,400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         493/2564         
 01/02/2564

2
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
10,120.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         494/2564         
 01/02/2564

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
7,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         495/2564         
 01/02/2564

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
7,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         496/2564         
 01/02/2564

5
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
7,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         497/2564         
 01/02/2564

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
7,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป์ นายสุทธิชัย  มีศิลป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         498/2564         
 01/02/2564

7
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
12,540.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         499/2564         
 01/02/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        500/2564          
01/02/2564

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
45,154.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        501/2564          
01/02/2564

27
ซ้ือครุภัณฑ์งานส านักงาน

ประจ าเดือน ก.พ.64
94,480.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        505/2564          
01/02/2564

27
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

14,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        506/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        507/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

10,540.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        508/2564          

01/02/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

21
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,860.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        509/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

12,570.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        510/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ม.ค.64

950.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        511/2564          

01/02/2564

11
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
73,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        512/2564          
01/02/2564

31
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
41,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        513/2564          
01/02/2564

81
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
30,260.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        515/2564          
01/02/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
ประจ าเดือน ก.พ.64

230.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        516/2564          

01/02/2564

85
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        517/2564          

01/02/2564

85
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง เค.พี.ซัพพลาย เค.พี.ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        518/2564          

01/02/2564

1
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       519/2564        

 04/2/2564

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       520/2564        

 04/2/2564

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นเมนูน จ ากัด บ.โมเดอร์นเมนูน จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       521/2564        

 04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

3,040.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       522/2564        

 04/2/2564

3
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,950.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       523/2564        

 04/2/2564

4
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        524/2564       

  04/2/2564

10
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,920.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอช.เค เมดิซีน จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
บ.เอช.เค เมดิซีน จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

       525/2564        
 04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

3,875.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        526/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        527/2564       

  04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

3,580.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        528/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,335.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        529/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,335.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        529/2564       

  04/2/2564

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
1,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านเพชรอิเล็กทรอนิกส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        530/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ก.พ.64
23,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        531/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ก.พ.64
11,542.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        532/2564       
  04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.พ.64
40,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กู๊ด เซอร์วิส จ ากัด บ.กู๊ด เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        533/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.พ.64
15,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        534/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.พ.64
4,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        535/2564       
  04/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

16,200.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      536/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

28,905.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      537/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

36,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      538/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

57,800.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด
บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      539/2564       
08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

5,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      540/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

47,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      541/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

7,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      542/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

24,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

(ประเทศทาย) จ ากัด
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

(ประเทศทาย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      543/2564       
08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

5,119.70         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      544/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

11,000.24       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      545/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

17,250.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      546/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

5,300.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นเมนูน จ ากัด บ.โมเดอร์นเมนูน จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      547/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

14,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด บ.ไบโอวาลิส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      548/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

20,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จ ากัด บ.จรูญเภสัช จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      549/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

10,400.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      550/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

21,400.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      551/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

10,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      552/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

18,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      553/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

11,748.60       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      554/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

22,300.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      555/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือครุภัณฑ์งาน      
บ้านงานครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

85,780.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      556/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือครุภัณฑ์งาน      
บ้านงานครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

29,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      557/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,964.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      559/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

3,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์นครสวรรค์จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      560/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,150.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      561/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

22,050.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน P.J.คอมส์ ร้าน P.J.คอมส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      562/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,070.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      563/2564       

10/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

690.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      564/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

6,580.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ตริค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      565/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

35,520.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      566/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

59,016.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      567/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

23,080.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      568/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

36,585.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      569/2564       

10/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,080.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      570/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุยานพาหนะ
ประจ าเดือน ก.พ.64

18,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟพี สต๊ิกเกอร์ เอฟพี สต๊ิกเกอร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      571/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,175.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอารีย์ ร้านมิตรอารีย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      571/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,269.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวนคอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      572/2564       

11/2/2564

1,144,500.34   



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
12,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริยวิศว  ดีเยี่ยม นางสาวปริยวิศว  ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         632/2564          

01/03/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
10,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         633/2564          

01/03/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         634/2564          

01/03/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         635/2564          

01/03/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         636/2564          

01/03/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         637/2564          

01/03/2564

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         638/2564          

01/03/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         644/2564          

01/03/2564

13
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         645/2564          

01/03/2564

14
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน มี.ค.64
3,630.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         646/2564          

01/03/2564

15
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         649/2564          

08/03/2564

16
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
2,070.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         650/2564          

08/03/2564

17
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         651/2564          

08/03/2564

18
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
2,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         652/2564          

08/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

19
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         653/2564          

08/03/2564

20
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
3,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         654/2564          

08/03/2564

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
4,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         655/2564          

08/03/2564

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
4,475.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         656/2564          

08/03/2564

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
67,035.05          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         657/2564          

08/03/2564

24
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
5,682.32           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา เพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตา เพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         658/2564          

08/03/2564

25
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน มี.ค.64
9,938.16           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลายจํากัด บ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลายจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         659/2564          

08/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

26
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน มี.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         660/2564          

08/03/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         661/2564          

09/03/2564

28
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน มี.ค.64
100,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ เทคโนพสัส (ประเทศไทย) หจก.ทีเอ เทคโนพสัส (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         662/2564          

09/03/2564

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
16,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         663/2564          

09/03/2564

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
5,850.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         664/2564          

09/03/2564

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
48,860.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         665/2564          

09/03/2564

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
2,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         666/2564          

09/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         667/2564          

10/03/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแสคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแสคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         668/2564          

10/03/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
11,652.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         669/2564          

10/03/2564

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมา จํากัด บ.ที แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         670/2564          

10/03/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
14,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         671/2564          

10/03/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
12,450.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         672/2564          

10/03/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         673/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
9,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด วี กรุงเทพ จํากัด บ.วี แอนด วี กรุงเทพ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         674/2564          

10/03/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที โอ เคมีสคอลส (1979) จํากัด บ.ที โอ เคมีสคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         675/2564          

10/03/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         676/2564          

10/03/2564

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
8,605.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         677/2564          

10/03/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
12,450.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอช เค เมดิซีน จํากัด บ.เอช เค เมดิซีน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         678/2564          

10/03/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
11,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จํากัด บ.ธงทองโอสถ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         679/2564          

10/03/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
49,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาลิต จํากัด บ.ฟารมาลิต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         680/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
15,576.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแสคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแสคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         681/2564          

10/03/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
78,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาลิต จํากัด บ.ฟารมาลิต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         682/2564          

10/03/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
7,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         683/2564          

10/03/2564

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
14,004.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         684/2564          

10/03/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
97,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         685/2564          

10/03/2564

52
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน มี.ค.64
468.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         686/2564          

10/03/2564

53
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน มี.ค.64
525.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         687/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

54
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน มี.ค.64
2,997.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         688/2564          

10/03/2564

55
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน มี.ค.64
1,137.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         689/2564          

10/03/2564

56
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน มี.ค.64
162.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         690/2564          

10/03/2564

57
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน มี.ค.64
514.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         691/2564          

10/03/2564

58
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน มี.ค.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พงศเจริญ ราน พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         692/2564          

10/03/2564

59
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน มี.ค.64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พงศเจริญ ราน พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         693/2564          

10/03/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
4,826.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม บี ดี เซอืรจิคอล ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม บี ดี เซอืรจิคอล ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         697/2564          

11/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
400.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พ.ีเอ็น.โปรดักสนครสวรรค บ.พ.ีเอ็น.โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         698/2564          

11/03/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
54,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         699/2564          

11/03/2564

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
62,414.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         700/2564          

11/03/2564

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
84,568.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         701/2564          

11/03/2564

65
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบเอเทค หจก.เจเจไอ ไบเอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         702/2564          

11/03/2564

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
50,270.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         703/2564          

11/03/2564

67
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
7,380.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         704/2564          

11/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

68
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน มี.ค.64
20,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         705/2564          

11/03/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
2,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         708/2564          

12/03/2564

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
3,040.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมา จํากัด บ.ที แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         709/2564          

12/03/2564

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
1,904.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         710/2564          

12/03/2564

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
4,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         711/2564          

12/03/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน มี.ค.64
2,325.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         712/2564          

12/03/2564

74
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน มี.ค.64
405.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         713/2564          

12/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

75
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน มี.ค.64
263.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         714/2564          

12/03/2564

76
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน มี.ค.64
1,230.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         715/2564          

12/03/2564

1,219,387.13     



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
113,809.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยแล็บธนบุรี ศนูยแล็บธนบุรี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

2
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
34,980.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

3
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

4
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

5
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

6
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริยวิศว  ดีเย่ียม นางสาวปรยิวิศว  ดีเย่ียม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

7
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

9
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

10
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
40,874.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

11
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
10,594.32          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

12
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
62,710.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

13

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.64

59,341.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

14
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นํ้าดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

20
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

21
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด โก หจก.เดวิด แอนด โก

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

22
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
13,780.53          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที เซ็นทรลัซัพพลาย จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

23
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน เม.ย.64
13,980.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธ์ิพาณชิย ราน ประสิทธิ์พาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
7,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,880.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
428.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

34
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
7,520.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
25,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
22,970.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,075.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
18,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคอเสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคอเสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
28,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
9,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรบินฟารมาซูติคอลอินดัสดตรี

 จํากัด

บ.เบอรบินฟารมาซูติคอลอินดัสด

ตร ีจํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

47
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.64
1,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

48
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
2,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

49
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,864.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

50
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน เม.ย.64
408.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
44,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

52
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
16,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.21 สหวิศวกรรม จํากัด บ.21 สหวิศวกรรม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

53
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
2,269.47           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

54
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประจําเดือน เม.ย.64
2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
62,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
29,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
41,783.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
32,742.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
8,025.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

64

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

47,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

65

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

13,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

66

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

67

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

70,512.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอชายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอชายเอนซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

68

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

69

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

66,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

70
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
23,420.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานคอม ราน บานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

71
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานคอม ราน บานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,611.25           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
13,745.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,644.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

75
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
200,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม.บี.ดี .เซอรจิคอล ซพัพลาย 

จํากัด

บ.เอ็ม.บี.ดี .เซอรจิคอล ซพัพลาย 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/4/2564

77
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/4/2564

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
9,116.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

79
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,325.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

80
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
5,070.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงเรืองพาณิชย ราน รุงเรืองพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

81
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

82
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.64
22,282.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

83
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดริ้งก๊ิงวอเตอร จํากัด บ.บูสท ดริ้งก๊ิงวอเตอร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,375.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
33,384.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
21,164.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

90
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน เม.ย.64
181,966.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

91
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,815.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

92
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
41,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

93
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
400,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดนทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บ.เดนทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

94
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
78,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

95
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,114.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

96

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

97
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จํากัด บ.ชูมิตร 1967 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

98
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
48,125.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

100
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
22,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
15,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
10,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรเมนู จํากัด บ.โมเดอรเมนู จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

104
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
36,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

107
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
62,595.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

108
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
111,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

109
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
21,940.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

110
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
9,640.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

111
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
8,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

112
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
6,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซูมิตร 1967 จํากัด บ. ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

113
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

114
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

115
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
3,390.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็มซ ีเมดิคอล ซัพพราย จํากัด บ.เอเอ็มซ ีเมดิคอล ซัพพราย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

116
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
4,135.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

117
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
4,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

118
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน เม.ย.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/4/2564

119

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน เม.ย.64

114,240.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 30/4/2564

2,880,759.52    



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

2
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

3
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

4
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

5
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

6
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยวัศว ดีเย่ียม น.ส.ปริยวัศว ดีเย่ียม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

7
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
10,594.32          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
40,874.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

9
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
62,710.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

10

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค..64

59,341.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นํ้าดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

12
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

13
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

14
คาจางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน พ.ค.64
92,759.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแลบธนบุร ีจํากัด บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน พ.ค.65
36,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

16 น้ํายาตรวจวิเคราะห 300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

17
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมงคลคอนกรีต รานมงคลคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

18
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
8,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตะพานหินออกซิเจน หจก.ตะพานหินออกซิเจน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

19
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน พ.ค..64
23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

20
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

21
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
1,180.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง มิตรอารีย มิตรอารีย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

23
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
140.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

24
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
332.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

25
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,424.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.พี.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส (1969)

 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,520.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,782.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,775.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
12,062.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
69,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
65,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,580.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

อินดสัสตร้ี จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

อินดสัสตร้ี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
11,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนิซนั จํากัด บ.ยูนิซนั จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
20,176.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
28,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
44,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

44
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน พ.ค..64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

45
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,157.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

46

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดยี(ประเทศไทย) จํากัด บ.ไบโอมีเดยี(ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

47

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

41,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟมรมเมอร จํากัด บ.เฟมรมเมอร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

48

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

42,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

49

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

89,738.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

17,856.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

67,172.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

52

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค..64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/5/2564

53
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
6,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/5/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1979) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,904.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
17,655.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
47,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
31,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอศเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอศเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
30,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,340.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
46,880.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จีไอเอส ฟารมา หจก. จีไอเอส ฟารมา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
24,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอปคารฟารมาแลป (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บ.แอปคารฟารมาแลป (ประเทศ

ไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

69
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
28,607.52          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

70
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
6,543.59           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,581.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,262.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
6,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

75
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
100,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

76
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
14,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

77
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
7,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

79
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
1,618.91           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

80
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์พาณิชย รานประสิทธ์ิพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

81
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
405.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

82
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

83
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
195,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

84
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
98,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
14,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
3,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิป

เมนท

บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิป

เมนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

89
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

90
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
387.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

91
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
333.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

รวม 1,953,846.84    



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
12,099.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์แลบธนบุรี ศูนย์แลบธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

2
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
12,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,930.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

5
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป์ นายสุทธิชัย  มีศิลป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
13,640.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยวัศว์ ดีเย่ียม น.ส.ปริยวัศว์ ดีเย่ียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

7
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน มิ.ย.64
42,505.75         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
13,234.10         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
62,170.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

10
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน มิ.ย..64

59,962.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

11
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน พ.ค..64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

12
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
41,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

13
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
73,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

14
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
56,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ที แอนด์ บี245 โปรดักส์ ร้าน ที แอนด์ บี245 โปรดักส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

15,670.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

16
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
15,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

17
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

18
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
12,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

19
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ ากัด บ.บูสท์ ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

20
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน มิ.ย.64
143,856.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564

21
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน มิ.ย.64
45,648.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

22
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

7,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/6/2564

23
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/6/2564

24
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/6/2564

25
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,422.76           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บ.โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/6/2564

26
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

1,490.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส์ J.P.คอมส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

27
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

28
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

29
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

30
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
1,829.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

31
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
4,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

32
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
1,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

33
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

34
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน มิ.ย.64

441,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

35
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

12,024.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

12,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

37
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

17,442.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

38
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

16,745.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/6/2564

39
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/6/2564

40
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

19,530.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส์ J.P.คอมส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/6/2564

41
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/6/2564

42
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน มิ.ย.64
2,149.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

43
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
9,618.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

44
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,850.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

45
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
17,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

46
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
29,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

47
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
14,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

48
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

49
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
23,150.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

50
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
12,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

51
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
16,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

52
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
16,230.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

53
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
7,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

54
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น ที เฮลแคร์ จ ากัด บ.ที.เอ็น ที เฮลแคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

55
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
24,960.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

56
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
12,091.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

57
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
18,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มทอลพลัส จ ากัด บ.พีเอ็มทอลพลัส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
7,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
8,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์เมดนู จ ากัด บ.โมเดอร์เมดนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

61
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

62
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

26,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1779) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1779) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

64
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
10,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
19,550.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,075.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
13,068.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

70
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

71
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
94,240.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

72
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
61,493.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

73
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
31,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

74
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
16,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

75
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
70,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

76
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
10,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอไบโอเทค หจก.เจเจไอไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

77
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
35,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

78
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
47,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย(ประเทศไทยจ ากัด) บ.ไบโอมีเดีย(ประเทศไทยจ ากัด)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

79
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
24,075.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

80
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
780.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

81
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ประจ าเดือน 

มิ.ย.64
37,920.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/6/2564

82
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน มิ.ย.64
1,582.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/6/2564

83
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน มิ.ย.64

1,440.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/6/2564

84
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน มิ.ย.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

85
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

19,850.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/6/2564

86
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

15,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/6/2564

87
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน มิ.ย.64

75,998.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/6/2564

88
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

260,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นราฟ-โนเสียส เมดิคอล อิควิป

เม้นท์ จ ากัด
บ.เอ็นราฟ-โนเสียส เมดิคอล อิควิป

เม้นท์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564

89
ซ้ือวัสดุประปา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
3,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564

90
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564

91
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน มิ.ย.64
25,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ด โซลช่ัน จ ากัด บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ด โซลช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

92
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

11,710.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564

93
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

11,235.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/6/2564

94
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
4,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
3,875.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
4,425.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

97
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
15,861.70         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

98
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
8,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

99
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
18,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

100
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
48,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

101
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
57,780.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

102
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

103
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
18,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์เมดนู จ ากัด บ.โมเดอร์เมดนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

104
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจ าเดือน มิ.ย.64
167,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บีแอนด์บีคอมฯเซอร์วิส ร้าน บีแอนด์บีคอมฯเซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

105
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
8,455.89           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บ.โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

106
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน มิ.ย.64

2,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรอารีย์ ร้าน มิตรอารีย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

107
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน มิ.ย.64

1,443.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/6/2564

108
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

43,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/6/2564

109
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
38,590.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/6/2564

110
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
9,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 บ.พิจิตร เดนตัล 2005

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/6/2564

111
ซ้ือวัสดุประปา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
15,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศศิธรพาณิชย์ ร้าน ศศิธรพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/6/2564

112
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน มิ.ย.64

5,168.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองพาณิชย์ ร้าน รุ่งเรืองพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

113
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน มิ.ย.64

2,526.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/6/2564

114
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน มิ.ย.64

40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ด โซลช่ัน จ ากัด บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ด โซลช่ัน จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/6/2564

115
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

6,741.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/6/2564

116
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

1,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/6/2564

117
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
5,296.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

118
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
19,577.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

119
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
3,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิ .ย.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

120
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน มิ.ย.64
450.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

121
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
3,298.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

122
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน มิ.ย.64
108.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

123
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน มิ.ย.64
25,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส ร้านโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

124
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

3,220.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

125
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน มิ.ย.64

4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/6/2564

3,100,686.90    



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
111,221.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์แลบธนบุรี ศูนย์แลบธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

2
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
230.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
51,780.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

5
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
12,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
6,930.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

7
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป์ นายสุทธิชัย  มีศิลป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
13,020.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ลลิน ดีเย่ียม น.ส.พิมพ์ลลิน ดีเย่ียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

9
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ก.ค.64
36,246.25         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

10
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
29,472.74         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

11
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
49,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

12
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ก.ค.64

84,810.30         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

13
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

14
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
41,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
73,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

15
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,675.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตร หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์อ่ืนๆ

ประจ าเดือน ก.ค.64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์พาณิชย์ ร้านสุวิทย์พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  02/07/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.ค.64

1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์พาณิชย์ ร้านสุวิทย์พาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  02/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  05/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลแคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลแคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  05/07/2564

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
35,631.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(หมาชน)

บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(หมาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
13,980.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
69,550.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
26,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
23,545.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
12,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
6,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟร์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.เมดดิไฟร์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟาร์มา หจก.จีไอเอส ฟาร์มา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
11,760.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง
ทางการแพทย์ จ ากัด

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองทาง
การแพทย์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
64,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
5,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
16,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
29,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟร์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.เมดดิไฟร์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
21,750.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
45,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
23,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากสัด บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากสัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
65,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
14,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
23,250.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
3,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
4,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,550.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
5,588.08           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

66,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

72,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

62,921.29         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

17,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

14,177.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

9,428.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

41,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

7,276.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอธ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอธ (ประเทศไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

8,870.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

4,590.30           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

2,300.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

17,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

4,230.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไดรว์ เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บ.ไดรว์ เด็นท่ัลอินคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

42,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
492.20              - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ า  แก้วบัวระภา นายฉ่ า  แก้วบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.ค.64

1,990.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้าน ประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ก.ค.64

514.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ก.ค.64
310.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ก.ค.64
300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.ค.64

64,650.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.ค.64

19,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
38,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุวิทย์พาณิชย์ ร้าน สุวิทย์พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
65,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุวิทย์พาณิชย์ ร้าน สุวิทย์พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
105,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุวิทย์พาณิชย์ ร้าน สุวิทย์พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
11,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
30,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
6,955.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/7/2564

15
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ก.ค.64

3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  14/07/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ า  แก้วบัวระภา นายฉ่ า  แก้วบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  14/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
2,388.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
3,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.ค.64

1,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากัด
บ.ที.พี.ดรัก แล็บยอราทอร่ีส์ (1969)

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ก.ค.64
933.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ก.ค.64
540.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.ค.64
12,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โฟกัส ร้าน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.ค.64

12,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ อิเล็ค

ตริค
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ อิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

15,045.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

54,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

35,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

13,941.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

23,636.30         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

20,165.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
12,062.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
10,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
21,040.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ แล็ป บ.สตาร์ แล็ป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
31,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ แล็ป บ.สตาร์ แล็ป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
15,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชวินเมดิคอล ร้านชวินเมดิคอล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,930.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ก.ค.64
3,138.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ก.ค.64
90.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ก.ค.64
3,116.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ก.ค.64
11,490.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ก.ค.64

25,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส์ (ส านักงานใหญ่) J.P.คอมส์ (ส านักงานใหญ่)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สุวิทย์พาณิชย์ ร้าน สุวิทย์พาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

10,015.20         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

5,385.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน   21/07/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

19,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

12,895.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/7/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ก.ค.64

35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ อิเล็ค

ตริค
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์ อิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/7/2564

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,425.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  27/07/2564

15
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.ค.64

1,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรอารีย์ ร้าน มิตรอารีย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1263/2564         

 27/07/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .ค.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ก.ค.64
37,374.60         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.ค.64

7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

15
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

15
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์เด็นทัล จ ากัด บ.ไดรว์เด็นทัล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

15
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.ค.64
4,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร จ ากัด บ.ชูมิตร จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

15
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ก.ค.64
1,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ่า ซีเร็ม จ ากัด บ.เอ็กซ่า ซีเร็ม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/7/2564

2,519,769.26    



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

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

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวประไพรัตน  

ทุยนอย

นางสาวประไพรัตน  

ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,290.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญลักษณ  

เข็มดวง

นางสาวธัญญลักษณ  

เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,290.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยวศิว ดีเยี่ยม น.ส.ปริยวศิว ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

6
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.64
2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีส

เต็มส

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีส

เต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ประกายมาศ 

คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกายมาศ 

คอนสตรัคชั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

9
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
8,798.37            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/8/2564

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
9,897.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/8/2564

11

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

6,240.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

12

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

30,093.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

13

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

41,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

14

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

15

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

96,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอซายเอนซ 

จํากัด

บ.เจนไบโอซายเอนซ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564



16

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

140,395.29        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่

 จํากัด

บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

17

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

186,444.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

18

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

27,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

19

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

2,140.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

20
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,288.05          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

21
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
1,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

22
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,814.30            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

23
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
784.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

24
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
2,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564



25
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,100.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,809.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
6,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการ

อาหารและยา

สนง.คณะกรรมการ

อาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
22,780.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,996.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,576.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร 

จํากัด

บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
29,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด

บ.เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
31,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564



34

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอโปรเมดิก หจก.ไบโอโปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

35
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
34,920.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอโปรเมดิก หจก.ไบโอโปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

36
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
492.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/8/2564

37
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
66,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/8/2564

38
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.64
5,885.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร

 จํากัด

บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/8/2564

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,840.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บ.ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,840.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
5,564.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
115,560.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564



43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
34,775.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ.แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
40,125.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
7,080.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
33,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
9,520.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เค.ดรัล แล็บบอ

ราทอรี่ส (1969) จํากัด

บ.พี.เค.ดรัล แล็บบอ

ราทอรี่ส (1969) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
13,650.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
22,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
16,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564



52
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
10,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

53
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,190.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

54
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
39,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุวิทยพาณิชย ราน สุวิทยพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

56
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
46,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธพาณิชย รานประสิทธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

57
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

58

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน ส.ค.64

600.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเพชรอิเล็กทรอนิกส รานเพชรอิเล็กทรอนิกส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

59

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ส.ค.64

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
29,427.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564



61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
8,196.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,140.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

65
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.64
697.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,815.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

67
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ปริ้นแอนดกอปป 

(สํานักงานใหญ)

ราน ปริ้นแอนดกอปป 

(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

68
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
11,523.90          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

69
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
9,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564



70
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,080.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
25,027.30          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
16,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,360.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

74
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
1,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ดรัก แลบบอรา

ทอรส(1969) จํากัด

บ.ที.พ.ดรัก แลบบอรา

ทอรส(1969) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

75
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
6,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

77
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

78
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
30,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564



79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
5,160.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
67,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
7,750.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/8/2564

1,826,540.86     



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     23  พฤศจิกายน  2563 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  ตุลาคม  2563 
 
 
รายละเอียดขอ้มูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  ตุลาคม  2563 
 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ขอ้มูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง                           นิธนิันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......23.....เดือน. พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖3 วันที่....23....เดือน. พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์....... 
วันที่..........23..........เดือน...พฤศจิกายน......พ.ศ. ..๒๕๖3................... 

 
 

 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     9 ธันวาคม  2563 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563  
 
รายละเอียดขอ้มูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563  
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ขอ้มูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง                           นิธนิันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......9.....เดือน. ธันวาคม....พ.ศ.๒๕๖3 วันที่....9....เดือน. ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์....... 
วันที่..........9..........เดือน...ธันวาคม......พ.ศ. ..๒๕๖3................... 

 
 
 
 

 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     15 ธันวาคม  2563 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  ธันวาคม  2563  
 
รายละเอียดขอ้มูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  ธันวาคม  2563  
หมายเหตุ 
 
 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ขอ้มูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง                           นิธนิันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......15.....เดือน. ธันวาคม....พ.ศ.๒๕๖3 วันที่....15....เดือน. ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์....... 
วันที่..........15..........เดือน...ธันวาคม......พ.ศ. ..๒๕๖3................... 

 
 
 
 

 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     16 มกราคม  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  มกราคม 2564 
 
รายละเอียดขอ้มูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน       มกราคม  2564  
หมายเหต ุ
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธนิันท์  สกลุทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......16.....เดือน. มกราคม....พ.ศ.๒๕๖4 วันที่....16....เดือน. มกราคม พ.ศ.๒๕๖4.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร.์...... 
วันที่..........16..........เดือน...มกราคม......พ.ศ. ..๒๕๖4................... 

 
 
 
 

  



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     25 กุมภาพันธ ์ 2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  กุมภาพันธ ์2564 
 
รายละเอียดขอ้มูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน       กุมภาพันธ ์ 2564  
หมายเหต ุ
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธนิันท์  สกลุทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......25.....เดือน. กุมภาพันธ.์..พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......25.....เดือน. กุมภาพันธ.์..พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร.์...... 
วันที่......25.....เดือน. กุมภาพันธ.์..พ.ศ.๒๕๖4  

 
 

  



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป  12  มีนาคม  2564 
หัวขอ  แบบ สขร.ประจําเดือน  มีนาคม 2564 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจําเดือน  มีนาคม  2564  
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี  13   พฤษภาคม  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  เมษายน  2564 

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        -แบบ สขร.ประจำเดือน  เมษายน  2564 

หมายเหตุ 

............................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ...................................................................................  

   ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล      ผู้อนุมัติรับรอง 
  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง    นิธินันท์  สกุลทอง 

    ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )           ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

 วันที่......13.....เดือน. พฤษภาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วนัที่......13.....เดือน. พฤษภาคม...พ.ศ.๒๕๖4 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ปราโมทย์  นรายศ 

(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 
ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......13.....เดือน. พฤษภาคม...พ.ศ.๒๕๖4 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี  1   มิถุนายน  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564  
หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......1.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......1.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......1.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี  1   มิถุนายน  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  มิถนุายน 2564 

 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  มิถุนายน  2564  
หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......11.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......11.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......11.....เดือน. มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี  11  สิงหาคม  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  กรกฎาคม 2564 

 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม  2564  

หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......11.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......11.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......11.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี  30   สิงหาคม  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  สิงหาคม 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  สิงหาคม  2564  
หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......30.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......30.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......30.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี   1   กันยายน  2564 
หัวข้อ  แบบ สขร.ประจำเดือน  กันยายน 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          -แบบ สขร.ประจำเดือน  กันยายน  2564  
หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......1.....เดือน. กันยายน...พ.ศ.๒๕๖4 วันที.่.....1.....เดือน. กันยายน...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่......1.....เดือน. กันยายน...พ.ศ.๒๕๖4  
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