
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         493/2564         
 01/02/2564

2
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         494/2564         
 01/02/2564

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         495/2564         
 01/02/2564

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         496/2564         
 01/02/2564

5
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         497/2564         
 01/02/2564

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         498/2564         
 01/02/2564

7
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         499/2564         
 01/02/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ก.พ.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        500/2564          
01/02/2564

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        501/2564          
01/02/2564

27
ซ้ือครุภัณฑ์งานส านักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        505/2564          
01/02/2564

27
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        506/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        507/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

10,540.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        508/2564          

01/02/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

21
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,860.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        509/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

12,570.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        510/2564          

01/02/2564

21
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ม.ค.64

950.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        511/2564          

01/02/2564

11
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        512/2564          
01/02/2564

31
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        513/2564          
01/02/2564

81
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        515/2564          
01/02/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
ประจ าเดือน ก.พ.64

230.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        516/2564          

01/02/2564

85
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        517/2564          

01/02/2564

85
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        518/2564          

01/02/2564

1
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       519/2564        

 04/2/2564

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       520/2564        

 04/2/2564

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       521/2564        

 04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

2
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       522/2564        

 04/2/2564

3
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
       523/2564        

 04/2/2564

4
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        524/2564       

  04/2/2564

10
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

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

(ส านักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

       525/2564        
 04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        526/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        527/2564       

  04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        528/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        529/2564       

  04/2/2564

9
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        529/2564       

  04/2/2564

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        530/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        531/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        532/2564       
  04/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        533/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        534/2564       
  04/2/2564

9
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        535/2564       
  04/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

16,200.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      536/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

28,905.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      537/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

36,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      538/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

57,800.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด
บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      539/2564       
08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      540/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      541/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      542/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

24,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

(ประเทศทาย) จ ากัด
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

(ประเทศทาย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      543/2564       
08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      544/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      545/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      546/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      547/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      548/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      549/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      550/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      551/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      552/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      553/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      554/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      555/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือครุภัณฑ์งาน      
บ้านงานครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      556/2564       

08/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือครุภัณฑ์งาน      
บ้านงานครัว
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      557/2564       

08/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      559/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      560/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ก.พ.64

2,150.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์ ร้านประสิทธ์ิพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      561/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      562/2564       

09/2/2564

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      563/2564       

10/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      564/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      565/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      566/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      567/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      568/2564       

10/2/2564

36
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

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

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      569/2564       

10/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก .พ.2564
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

36
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,080.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      570/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุยานพาหนะ
ประจ าเดือน ก.พ.64

18,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟพี สต๊ิกเกอร์ เอฟพี สต๊ิกเกอร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      571/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุส านักงาน
ประจ าเดือน ก.พ.64

4,175.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอารีย์ ร้านมิตรอารีย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      571/2564       

11/2/2564

36
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า
ประจ าเดือน ก.พ.64

1,269.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวนคอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      572/2564       

11/2/2564

1,144,500.34   


