
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         632/2564          

01/03/2564

2
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         633/2564          

01/03/2564

3
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         634/2564          

01/03/2564

4
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         635/2564          

01/03/2564

5
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         636/2564          

01/03/2564

6
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         637/2564          

01/03/2564

7
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         638/2564          

01/03/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

12
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         644/2564          

01/03/2564

13
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         645/2564          

01/03/2564

14
ซื้อวัสดุทันตกรรม

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         646/2564          

01/03/2564

15
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         649/2564          

08/03/2564

16
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         650/2564          

08/03/2564

17
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         651/2564          

08/03/2564

18
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         652/2564          

08/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

19
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         653/2564          

08/03/2564

20
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         654/2564          

08/03/2564

21
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         655/2564          

08/03/2564

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         656/2564          

08/03/2564

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         657/2564          

08/03/2564

24
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         658/2564          

08/03/2564

25
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         659/2564          

08/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

26
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         660/2564          

08/03/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         661/2564          

09/03/2564

28
ซื้อครุภัณฑการแพทย

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         662/2564          

09/03/2564

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         663/2564          

09/03/2564

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         664/2564          

09/03/2564

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         665/2564          

09/03/2564

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         666/2564          

09/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         667/2564          

10/03/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         668/2564          

10/03/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         669/2564          

10/03/2564

36
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         670/2564          

10/03/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         671/2564          

10/03/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         672/2564          

10/03/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         673/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

40
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         674/2564          

10/03/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         675/2564          

10/03/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         676/2564          

10/03/2564

43
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         677/2564          

10/03/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         678/2564          

10/03/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         679/2564          

10/03/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         680/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

47
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         681/2564          

10/03/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         682/2564          

10/03/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         683/2564          

10/03/2564

50
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         684/2564          

10/03/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         685/2564          

10/03/2564

52
ซื้อวัสดุอื่นๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         686/2564          

10/03/2564

53
ซื้อวัสดุอื่นๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         687/2564          

10/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

54
ซื้อวัสดุอื่นๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         688/2564          

10/03/2564

55
ซื้อวัสดุอื่นๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         689/2564          

10/03/2564

56
ซื้อวัสดุไฟฟา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         690/2564          

10/03/2564

57
ซื้อวัสดุไฟฟา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         691/2564          

10/03/2564

58
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         692/2564          

10/03/2564

59
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         693/2564          

10/03/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         697/2564          

11/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         698/2564          

11/03/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         699/2564          

11/03/2564

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         700/2564          

11/03/2564

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         701/2564          

11/03/2564

65
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         702/2564          

11/03/2564

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         703/2564          

11/03/2564

67
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         704/2564          

11/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

68
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         705/2564          

11/03/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         708/2564          

12/03/2564

70
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         709/2564          

12/03/2564

71
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         710/2564          

12/03/2564

72
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         711/2564          

12/03/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         712/2564          

12/03/2564

74
ซื้อวัสดุไฟฟา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         713/2564          

12/03/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

75
ซื้อวัสดุกอสราง

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         714/2564          

12/03/2564

76
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         715/2564          

12/03/2564

1,219,387.13     


	แบบสขร.มี.ค.64

