
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
113,809.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยแล็บธนบุรี ศนูยแล็บธนบุรี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

2
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
34,980.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

3
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

4
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

5
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง นางสาววราภรณ  อินผึ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

6
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริยวิศว  ดีเย่ียม นางสาวปรยิวิศว  ดีเย่ียม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

7
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

9
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

10
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
40,874.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

11
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
10,594.32          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

12
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
62,710.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

13

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.64

59,341.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

14
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นํ้าดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น หจก.ประกายมาศ คอนสตรัคชั่น

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

20
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

21
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด โก หจก.เดวิด แอนด โก

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

22
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
13,780.53          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที เซ็นทรลัซัพพลาย จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

23
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน เม.ย.64
13,980.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธ์ิพาณชิย ราน ประสิทธิ์พาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/4/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
7,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/4/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,880.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
428.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

34
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/4/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
7,520.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
25,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
22,970.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,075.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
18,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคอเสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคอเสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
28,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
9,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรบินฟารมาซูติคอลอินดัสดตรี

 จํากัด

บ.เบอรบินฟารมาซูติคอลอินดัสด

ตร ีจํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

47
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.64
1,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

48
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
2,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

49
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,864.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

50
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน เม.ย.64
408.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
44,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

52
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
16,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.21 สหวิศวกรรม จํากัด บ.21 สหวิศวกรรม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/4/2564

53
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
2,269.47           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

54
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประจําเดือน เม.ย.64
2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
62,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
29,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
41,783.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
32,742.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
8,025.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

64

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

47,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

65

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

13,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

66

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

67

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

70,512.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอชายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอชายเอนซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

68

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

69

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64

66,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

70
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
23,420.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานคอม ราน บานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

71
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บานคอม ราน บานคอม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,611.25           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
13,745.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,644.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

75
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
200,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม.บี.ดี .เซอรจิคอล ซพัพลาย 

จํากัด

บ.เอ็ม.บี.ดี .เซอรจิคอล ซพัพลาย 

จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/4/2564

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
1,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/4/2564

77
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/4/2564

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
9,116.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

79
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,325.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

80
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
5,070.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน รุงเรืองพาณิชย ราน รุงเรืองพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

81
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

82
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.64
22,282.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

83
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดริ้งก๊ิงวอเตอร จํากัด บ.บูสท ดริ้งก๊ิงวอเตอร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/4/2564

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
3,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
6,375.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
33,384.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
2,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 22/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน เม.ย.64
21,164.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

90
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน เม.ย.64
181,966.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

91
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
4,815.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด บ.แจกเจียอุตหาหกรรมไทย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

92
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
41,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

93
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
400,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดนทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บ.เดนทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

94
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.64
78,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/4/2564

95
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,114.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

96

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

97
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จํากัด บ.ชูมิตร 1967 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

98
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 27/4/2564

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
48,125.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

100
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
22,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
15,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
10,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรเมนู จํากัด บ.โมเดอรเมนู จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

104
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
36,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

107
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.64
62,595.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

108
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.64
111,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

109
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน เม.ย.64
21,940.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

110
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
9,640.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

111
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
8,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

112
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
6,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซูมิตร 1967 จํากัด บ. ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

113
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

114
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
5,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

115
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
3,390.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็มซ ีเมดิคอล ซัพพราย จํากัด บ.เอเอ็มซ ีเมดิคอล ซัพพราย จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

116
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
4,135.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮทันตกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เม.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

117
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.64
4,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด บ.เอส.ด.ีทันตเวช จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/4/2564

118
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน เม.ย.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/4/2564

119

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน เม.ย.64

114,240.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค 

(สํานักงานใหญ)

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 30/4/2564

2,880,759.52    


