
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

2
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

3
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

4
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

5
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

6
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยวัศว ดีเย่ียม น.ส.ปริยวัศว ดีเย่ียม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

7
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
10,594.32          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
40,874.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

9
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
62,710.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

10

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค..64

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นํ้าดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

12
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเตม็ส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

13
คาจางเหมาบรกิาร

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

14
คาจางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน พ.ค.64
92,759.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแลบธนบุร ีจํากัด บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน พ.ค.65
36,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

16 น้ํายาตรวจวิเคราะห 300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

17
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมงคลคอนกรีต รานมงคลคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

18
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
8,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตะพานหินออกซิเจน หจก.ตะพานหินออกซิเจน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/5/2564

19
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน พ.ค..64
23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

20
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

21
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
1,180.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง มิตรอารีย มิตรอารีย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564
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วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

23
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
140.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

24
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
332.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

25
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,424.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/5/2564

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.พี.พี.ดรกั แลบบอราทอรี่ส (1969)

 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,520.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
2,782.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564
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29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,775.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
12,062.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
69,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
65,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,580.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

อินดสัสตร้ี จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล

อินดสัสตร้ี จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
11,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนิซนั จํากัด บ.ยูนิซนั จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
20,176.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
28,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
44,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/5/2564

44
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน พ.ค..64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

45
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,157.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

46

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดยี(ประเทศไทย) จํากัด บ.ไบโอมีเดยี(ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

47

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

41,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟมรมเมอร จํากัด บ.เฟมรมเมอร จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

48

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

42,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

49

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

89,738.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

17,856.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64

67,172.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/5/2564

52

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค..64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/5/2564

53
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ค..64
6,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด 

อิเล็คตริค

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/5/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1969) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1979) จํากัด

บ.ที.พี.ดรกั แลบบอราเทอรี่ส 

(1979) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
17,655.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
47,080.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
31,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอศเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอศเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
30,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,340.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
46,880.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จีไอเอส ฟารมา หจก. จีไอเอส ฟารมา

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค..64
24,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอปคารฟารมาแลป (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บ.แอปคารฟารมาแลป (ประเทศ

ไทย) จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

69
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
28,607.52          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

70
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
6,543.59           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
8,581.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเรก็ซ เทรดด้ิง จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
4,262.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
6,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

75
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
100,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

76
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
14,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564

77
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน พ.ค..64
7,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 17/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
1,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

79
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
1,618.91           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

80
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์พาณิชย รานประสิทธ์ิพาณชิย

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

81
ซื้อวัสดุกอสราง

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

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

82
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

83
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
195,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564

84
คาจางเหมาบรกิาร

ประจําเดือน พ.ค..64
98,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส ราน ที แอนด บี 245 โปรดักส

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
14,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
5,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
3,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิป

เมนท

บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิป

เมนท

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/5/2564

89
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค..64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

90
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
387.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

91
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
333.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค..64
300.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคณุสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/5/2564

รวม 1,953,846.84    


