
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    


