
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     


