
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     


