
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1/2565          

01/10/2564

2
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         2/2565          

01/10/2564

3
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         3/2565          

01/10/2564

4
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         4/2565          

01/10/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
13,020.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         5/2565          

01/10/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         6/2565          

01/10/2564

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
45,670.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         7/2565          

01/10/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ต.ค.64

67,775.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         8/2565          

01/10/2564

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
1,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตน  นนทโคตร นางรัตน  นนทโคตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         9/2565          

01/10/2564

10
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         10/2565          

01/10/2564

11
คาจางเหมาบริการ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         11/2565          

01/10/2564

12
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         12/2565          

01/10/2564

13
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอรเตอร จํากัด บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอรเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         13/2565          

01/10/2564

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,891.11          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         14/2565          

04/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี ศูนยแลบธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         15/2565          

06/10/2564

16
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,969.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรับซัพพลาย จํากัด บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         16/2565          

06/10/2564

17
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,910.85           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         17/2565          

07/10/2564

18
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         18/2565          

08/10/2564

19
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         19/2565          

08/10/2564

20
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,173.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         20/2565          

08/10/2564

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         21/2565          

08/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         22/2565          

08/10/2564

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         23/2565          

08/10/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,680.80           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         24/2565          

08/10/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,662.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         25/2565          

08/10/2564

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,607.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         26/2565          

08/10/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
46,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 3 เอ็น เฮลทแคร หจก. 3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         27/2565          

08/10/2564

28
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
546.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         28/2565          

08/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
121.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         29/2565          

08/10/2564

30
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,381.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         30/2565          

08/10/2564

31
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
482.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         31/2565          

08/10/2564

32
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,873.56          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         32/2565          

08/10/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,174.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน บ.ยูนีซัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         33/2565          

12/10/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         34/2565          

12/10/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,788.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร จํากัด บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         35/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
31,410.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         36/2565          

12/10/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
96,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         37/2565          

12/10/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         38/2565          

12/10/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         39/2565          

12/10/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         40/2565          

12/10/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         40/2565          

12/10/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         41/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         42/2565          

12/10/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         42/2565          

12/10/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         43/2565          

12/10/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         44/2565          

12/10/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,480.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         45/2565          

12/10/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,330.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         46/2565          

12/10/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
6,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลล จํากัด บ.ทีโอเคมีคอลล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         47/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         48/2565          

12/10/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
13,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พาตารแลบ จํากัด บ.พาตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         49/2565          

12/10/2564

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         50/2565          

12/10/2564

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ.โพส เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         51/2565          

12/10/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         52/2565          

12/10/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
32,742.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         53/2565          

12/10/2564

56
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,575.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         54/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,590.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         55/2565          

12/10/2564

58
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         56/2565          

12/10/2564

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         57/2565          

12/10/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,562.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         58/2565          

12/10/2564

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
38,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         59/2565          

12/10/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,972.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         60/2565          

12/10/2564

63

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน  ต.ค.64

1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         61/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
386.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         62/2565          

12/10/2564

65
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,223.59           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         63/2565          

14/10/2564

66
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         64/2565          

15/10/2564

67
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         65/2565          

18/10/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         66/2565          

18/10/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,809.20           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         67/2565          

18/10/2564

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,247.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         68/2565          

18/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         69/2565          

18/10/2564

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

2,132.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         70/2565          

19/10/2564

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

133,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         71/2565          

19/10/2564

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

26,510.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         72/2565          

19/10/2564

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

8,928.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         73/2565          

19/10/2564

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

100,024.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         74/2565          

19/10/2564

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

137,497.72        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         75/2565          

19/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

334,889.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         76/2565          

19/10/2564

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

230.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         77/2565          

19/10/2564

80
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
141,887.35        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟวเจอรเดตคอเรชั่น กรุป จํากัด บ.ฟวเจอรเดตคอเรชั่น กรุป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         78/2565          

19/10/2564

81
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         79/2565          

20/10/2564

82
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         80/2565          

20/10/2564

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         81/2565          

20/10/2564

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         82/2565          

20/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
22,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         83/2565          

20/10/2564

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         84/2565          

20/10/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
19,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         85/2565          

20/10/2564

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         86/2565          

20/10/2564

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         87/2565          

20/10/2564

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
27,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         88/2565          

20/10/2564

91

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

16,280.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         89/2565          

20/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         90/2565          

20/10/2564

93
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         91/2565          

20/10/2564

94
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,969.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         92/2565          

21/10/2564

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         93/2565          

25/10/2564

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรแมนู จํากัด บ.โมเดอรแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         94/2565          

25/10/2564

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟารมา จํากัด บ.ทีแมนฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         95/2565          

25/10/2564

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
54,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         96/2565          

25/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,387.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         97/2565          

25/10/2564

100
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,884.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         98/2565          

25/10/2564

101
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน  ต.ค.64
92,408.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         99/2565          

25/10/2564

102
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
36,560.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         100/2565          

27/10/2564

103
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,649.15           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         101/2565          

28/10/2564

2,425,610.33    



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
90,444.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         102/2565          

01/11/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
2,107.90           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         103/2565          

01/11/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         104/2565          

01/11/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         105/2565          

01/11/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         106/2565          

01/11/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         107/2565          

01/11/2564

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
13,020.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         108/2565          

01/11/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
21,921.90          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         109/2565          

01/11/2564

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
48,580.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         110/2565          

01/11/2564

10

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ย.65

80,623.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         111/2565          

01/11/2564

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         112/2565          

01/11/2564

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         113/2565          

01/11/2564

13
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64
39,188.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         114/2565          

01/11/2564

14
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         115/2565          

01/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.64
699.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         116/2565          

03/11/2564

16
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
270.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         117/2565          

04/11/2564

17
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
27.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         118/2565          

04/11/2564

18
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
161.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         119/2565          

05/11/2564

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,300.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         120/2565          

05/11/2564

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
10,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         121/2565          

05/11/2564

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         122/2565          

08/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
660.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         123/2565          

08/11/2564

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,118.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         124/2565          

08/11/2564

24
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
17,976.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปาฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปาฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         125/2565          

08/11/2564

25
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัชกรรม บ.แกวมังกรเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         126/2565          

08/11/2564

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
8,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         127/2565          

08/11/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
54,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟารแลบ จํากัด บ.แมคโคฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         128/2565          

08/11/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,060.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         129/2565          

08/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
33,705.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         130/2565          

08/11/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
16,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         131/2565          

08/11/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
9,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         132/2565          

08/11/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
19,195.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         133/2565          

08/11/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         134/2565          

08/11/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
31,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส(สํานักงานใหญ) J.P.คอมส(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         135/2565          

08/11/2564

35
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
35,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีเมี่ยมเมดสพรเย จํากัด บ.พรีเมี่ยมเมดสพรเย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         136/2565          

08/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

240,750.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         137/2565          

08/11/2564

37

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

137,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแลบ 2013 จํากัด บ.ทัชแลบ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         138/2565          

08/11/2564

38

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

35,625.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         139/2565          

08/11/2564

39

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

5,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         140/2565          

08/11/2564

40

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

35,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         141/2565          

08/11/2564

41

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

141,296.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         142/2565          

08/11/2564

42

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

81,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         143/2565          

08/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

170,272.45        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         144/2565          

08/11/2564

44

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

70,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         145/2565          

08/11/2564

45

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

390.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         146/2565          

08/11/2564

46

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         147/2565          

08/11/2564

47
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
97,718.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี ศูนยแลบธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         148/2565          

09/11/2564

48
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,832.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         149/2565          

09/11/2564

49
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,832.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         149/2565          

09/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
14,805.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         150/2565          

09/11/2564

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,465.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         151/2565          

09/11/2564

52
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
1,180.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มิตรอารีย ราน มิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         153/2565          

09/11/2564

53
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.64
558.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         154/2565          

09/11/2564

54

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ย.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         155/2565          

10/11/2564

55
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
19,855.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอลซอฟแวร จํากัด บ.บางกอก เมดิคอลซอฟแวร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         156/2565          

11/11/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,575.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ที เอน พี เฮลแคร จํากัด ที เอน พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         157/2565          

15/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,380.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         158/2565          

15/11/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
1,563.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         159/2565          

15/11/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         160/2565          

15/11/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         161/2565          

15/11/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
24,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         162/2565          

15/11/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
5,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรแมนู จํากัด บ.โมเดอรแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         163/2565          

15/11/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
32,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรแมนู จํากัด บ.โมเดอรแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         164/2565          

15/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
13,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         165/2565          

15/11/2564

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         166/2565          

15/11/2564

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
41,730.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         167/2565          

15/11/2564

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,592.65           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         168/2565          

15/11/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
98,168.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         169/2565          

15/11/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         170/2565          

15/11/2564

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,340.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรแมนู จํากัด บ.โมเดอรแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         171/2565          

15/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
17,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดิสตร้ี 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดิสตร้ี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         172/2565          

15/11/2564

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,788.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         173/2565          

15/11/2564

73
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
26,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         174/2565          

15/11/2564

74
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
3,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         175/2565          

15/11/2564

75
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         176/2565          

15/11/2564

76
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         177/2565          

15/11/2564

77
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
15,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บีเอ เดดิแอนดคอมมู เซอรวิส ราน บีเอ เดดิแอนดคอมมู เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         178/2565          

15/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
53,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประเสร็จ การชาง ราน ประเสร็จ การชาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         179/2565          

15/11/2564

79
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีดีเอส อินโนเทค จํากัด บ.ดีดีเอส อินโนเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         180/2565          

19/11/2564

80
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีดีเอส อินโนเทค จํากัด บ.ดีดีเอส อินโนเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         181/2565          

19/11/2564

81
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางกําไร  สาหราย นางกําไร  สาหราย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         182/2565          

19/11/2564

82
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
14,824.96          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี เอ็นโปรดักสนครสวรรค จํากัด บ.พี เอ็นโปรดักสนครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         183/2565          

22/11/2564

83
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
40,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         184/2565          

22/11/2564

84
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,130.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         185/2565          

22/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ  จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         186/2565          

22/11/2564

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,580.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วี อาร ซัพพอรต หจก.วี อาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         187/2565          

22/11/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ  จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         188/2565          

22/11/2564

88
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
9,309.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด

 (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         189/2565          

22/11/2564

89
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
2,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอรนิเจอร หจก.สากลเฟอรนิเจอร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         190/2565          

22/11/2564

90
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
1,901.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         191/2565          

22/11/2564

91
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
970.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         192/2565          

22/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
161.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         193/2565          

22/11/2564

93
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน พ.ย.64
70,388.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         194/2565          

22/11/2564

94
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
24,680.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         195/2565          

22/11/2564

95
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         196/2565          

22/11/2564

96
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,924.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         197/2565          

22/11/2564

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,066.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         198/2565          

23/11/2564

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
900.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         199/2565          

23/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         200/2565          

23/11/2564

100
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
67,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         201/2565          

23/11/2564

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         202/2565          

23/11/2564

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
24,396.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปาฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปาฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         203/2565          

23/11/2564

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
38,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         204/2565          

23/11/2564

104
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
12,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         205/2565          

23/11/2564

105
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
43,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ปริ้น แอนด กอปป (สํานักงาน

ใหญ)

ราน ปริ้น แอนด กอปป (สํานักงาน

ใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         206/2565          

23/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

106
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.64
214.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         207/2565          

24/11/2564

107
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,924.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเมิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         208/2565          

24/11/2564

108
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         209/2565          

24/11/2564

109
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         210/2565          

25/11/2564

110
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         211/2565          

25/11/2564

111
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ย.64
10,439.25          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวแอนดเพอรเฟค หจก.แอดไวแอนดเพอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         212/2565          

29/11/2564

112
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
2,850.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         213/2565          

29/11/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
4,225.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         214/2565          

29/11/2564

114
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิต เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         215/2565          

29/11/2564

2,728,169.86    



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

7
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค..65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

9
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค..65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

10
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค..64
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

11
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางกําไร  สาหราย นางกําไร  สาหราย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

13
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ธ.ค.64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

14
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
321.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/12/2564

16
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
729.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

17
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
620.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

18
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,540.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็น เน็ตเวิรกโซลูชั่น จํากัด บ.ทีเอ็น เน็ตเวิรกโซลูชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,214.90           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอารซัพพอรต หจก.วีอารซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,446.30           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีคเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีคเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,407.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,254.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3เอ็น เฮลทแคร หจก.3เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

34
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,449.83          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

35
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
270.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

37

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

38
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

39
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,122.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

40
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,760.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,920.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,170.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูตอคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูตอคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ.โพส เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
53,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็ล จํากัด บ.สตารแล็ล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,550.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,992.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,730.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,634.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,810.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

66

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

40,008.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

67

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

36,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

68

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

167,832.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

69

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

180,750.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

70

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

8,928.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

95,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,610.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด)จํากัด

บ.แฟซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด)

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,177.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,130.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
46,620.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,343.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,970.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
32,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,720.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,432.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
52,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชรนิเมดิคอล รานชรินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารืแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารืแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,670.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,616.64           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

1,327,309.77    


