
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
102,068.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         767/2565        

  01/04/2565

2

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พเยาว  โพธิ์ลื่น น.ส.พเยาว  โพธิ์ลื่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         768/2565        

  01/04/2565

3

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

61,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         769/2565        

  01/04/2565

4

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

23,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญยวีร  ศิริ นางบุญยวีร  ศิริ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         770/2565        

  01/04/2565

5

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

36,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุปผา พุมพวง นางบุปผา พุมพวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         771/2565        

  01/04/2565

6

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทรรศนกร  โสกบานขาม นางสาวทรรศนกร  โสกบานขาม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         772/2565        

  01/04/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

7

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

11,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณา  ดวงตะวัน น.ส.สุวรรณา  ดวงตะวัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         773/2565        

  01/04/2565

8

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

101,850.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานพอเพียง รานพอเพียง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         774/2565        

  01/04/2565

9

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

13,050.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุจินต  ตรียัน นางสุจินต  ตรียัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         775/2565        

  01/04/2565

10

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

208,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รุจยา  หมายมั่น น.ส.รุจยา  หมายมั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         776/2565        

  01/04/2565

11

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

103,250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางคนึง  ศรีวังโปง นางคนึง  ศรีวังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         777/2565        

  01/04/2565

12

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

59,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางละมัย  ศรีสวัสดิ์ นางละมัย  ศรีสวัสดิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         778/2565        

  01/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

13

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

77,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แกวเกตุศรี นางนงลักษณ  แกวเกตุศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         779/2565        

  01/04/2565

14

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

35,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ  สังฆรักษ นางสมบูรณ  สังฆรักษ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         780/2565        

  01/04/2565

15

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

5,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทรา  พัดทีย น.ส.จันทรา  พัดทีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         781/2565        

  01/04/2565

16

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

7,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริภัสสร  พาที น.ส.ศิริภัสสร  พาที

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         782/2565        

  01/04/2565

17

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

64,350.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางลินดา  ชานุวัตร นางลินดา  ชานุวัตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         783/2565        

  01/04/2565

18

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

54,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย  มานนท นายพรชัย  มานนท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         784/2565        

  01/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

19

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

86,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฑิกา  ทองเสี่ยน นางมลฑิกา  ทองเสี่ยน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         785/2565        

  01/04/2565

20

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

10,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดวง  หันชื่น น.ส.ดวง  หันชื่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         786/2565        

  01/04/2565

21

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

5,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญชู  สมสรอย นางบุญชู  สมสรอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         787/2565        

  01/04/2565

22

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

4,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมคิด  พันธเพ็ง นางสมคิด  พันธเพ็ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         788/2565        

  01/04/2565

23

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

12,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปยะมาศ  เชาวเจริญ น.ส.ปยะมาศ  เชาวเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         789/2565        

  01/04/2565

24

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

10,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จรูญ  ประจํานาก น.ส.จรูญ  ประจํานาก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         790/2565        

  01/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

45,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางคําแพ  สุขเสริม นางคําแพ  สุขเสริม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         791/2565        

  01/04/2565

26

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

141,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมัย  แกวกองแสง น.ส.พิสมัย  แกวกองแสง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         792/2565        

  01/04/2565

27

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

46,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อาจิน  บุญสายัง น.ส.อาจิน  บุญสายัง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         793/2565        

  01/04/2565

28

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

15,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         794/2565        

  01/04/2565

29
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
12,874.97      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         796/2565        

  01/04/2565

30
ซื้อวัสดุสาํนักงาน 

ประจําเดือน เม.ย.65
5,885.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสทดริ้งกิ้งวอรเตอร จํากัด บ.บูสทดริ้งก้ิงวอรเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         797/2565        

  01/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

31
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
7,260.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสานชัย  ศรีระเริญ นายประสานชัย  ศรีระเริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         798/2565        

  01/04/2565

32
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
2,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ภารินี  การสทิธิ์ น.ส.ภารินี  การสิทธิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         799/2565        

  01/04/2565

33
ซื้อวัสดุสาํนักงาน 

ประจําเดือน เม.ย.65
1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         800/2565        

  01/04/2565

34
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
1,001.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีส

เท็มส

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีส

เท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         801/2565        

  01/04/2565

35
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         802/2565        

  01/04/2565

36

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน เม.ย.65

92,447.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         803/2565        

  01/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

37
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
41,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         804/2565        

  01/04/2565

38
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
72,800.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         805/2565        

  01/04/2565

39
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
84,460.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         806/2565        

  01/04/2565

40
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน เม.ย.65
6,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  คําสุข น.ส.สมจิตร  คําสุข

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         807/2565        

  04/04/2565

41
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.65
206,000.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         808/2565        

  04/04/2565

42
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน เม.ย.65
579.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         819/2565        

  04/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน เม.ย.65
285.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         820/2565        

  04/04/2565

44
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน เม.ย.65
1,288.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         821/2565        

  04/04/2565

45
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
136,000.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูแคร เมดคิอล จํากัด บ.ยูแคร เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         852/2565        

  11/04/2565

46
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
14,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         853/2565        

  11/04/2565

47
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
8,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         854/2565        

  11/04/2565

48
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
30,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัย ศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัย ศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         855/2565        

  11/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
17,850.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         856/2565        

  11/04/2565

50
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.65
17,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         857/2565        

  12/04/2565

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

30,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอ โปรเมดิก หจก.ไบโอ โปรเมดกิ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         858/2565        

  12/04/2565

52

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

190,000.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         859/2565        

  12/04/2565

53

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

52,770.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         860/2565        

  12/04/2565

54

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

220,000.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         861/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

18,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         862/2565        

  12/04/2565

56

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

65,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไบโอซัพพลาย ราน ไบโอซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         863/2565        

  12/04/2565

57

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

121,686.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         864/2565        

  12/04/2565

58

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

38,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         865/2565        

  12/04/2565

59

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

152,158.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         866/2565        

  12/04/2565

60

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

138,895.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         867/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

84,520.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเฟอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเฟอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         868/2565        

  12/04/2565

62

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

460.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         869/2565        

  12/04/2565

63

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

44,420.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         870/2565        

  12/04/2565

64

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน เม.ย.65

3,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         871/2565        

  12/04/2565

65
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
8,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 บ.ชูมิตร 1967

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         872/2565        

  12/04/2565

66
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
8,750.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         873/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

67
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
19,230.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         874/2565        

  12/04/2565

68
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
15,730.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         875/2565        

  12/04/2565

69
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
16,745.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         876/2565        

  12/04/2565

70
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
10,800.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไดรว เดนทั่ล อินคอรืปอเรชั่น 

จํากัด

บ.ไดรว เดนทั่ล อินคอรืปอเรชั่น 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         877/2565        

  12/04/2565

71
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
4,310.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         878/2565        

  12/04/2565

72
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน เม.ย.65
1,650.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด็นท จํากัด บ.นูโวเด็นท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         879/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

58,350.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         880/2565        

  12/04/2565

74

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

13,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปยะมาศ  เชาวเจริญ น.ส.ปยะมาศ  เชาวเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         881/2565        

  12/04/2565

75

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

13,050.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางคําแพ  สุขเสริม นางคําแพ  สุขเสริม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         882/2565        

  12/04/2565

76

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

65,250.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางลินดา  ชานุวัตร นางลินดา  ชานุวัตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         883/2565        

  12/04/2565

77

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

19,350.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฑิกา  ทองเสี่ยน นางมลฑิกา  ทองเสี่ยน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         884/2565        

  12/04/2565

78

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

18,300.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญยวีร  ศิริ นางบุญยวีร  ศิริ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         885/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

79

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

17,150.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แกวเกตุศรี นางนงลักษณ  แกวเกตุศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         886/2565        

  12/04/2565

80

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

7,650.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ  สังฆรักษ นางสมบูรณ  สังฆรักษ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         887/2565        

  12/04/2565

81

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

3,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางกุลจิรา  เพ็ชรภัคดิ์ นางกุลจิรา  เพ็ชรภัคดิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         888/2565        

  12/04/2565

82

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

4,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนิสา  เนตรแสงศรี นางสุนิสา  เนตรแสงศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         889/2565        

  12/04/2565

83

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

1,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดวง  หันชื่น น.ส.ดวง  หันชื่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         890/2565        

  12/04/2565

84

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

25,300.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางละมัย  ศรีสวัสดิ์ นางละมัย  ศรีสวัสดิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         891/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

1,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา  กันยาประสิทธิ์ น.ส.รัตนา  กันยาประสิทธิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         892/2565        

  12/04/2565

86

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

30,750.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พอเพียง ราน พอเพียง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         893/2565        

  12/04/2565

87

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

17,100.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จรูญ  ประจํานาก น.ส.จรูญ  ประจํานาก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         894/2565        

  12/04/2565

88

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

35,650.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางออยใจ  สิทธิไกร นางออยใจ  สิทธิไกร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         895/2565        

  12/04/2565

89

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

15,450.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย  มานนท นายพรชัย  มานนท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         896/2565        

  12/04/2565

90

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

8,550.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุจินต  ตรียัน นางสุจินต  ตรียัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         897/2565        

  12/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

91

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

18,900.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย  กองทอง น.ส.ลัดดาวัลย  กองทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         898/2565        

  12/04/2565

92

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

3,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางเมตตา  ปาปะโน นางเมตตา  ปาปะโน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         899/2565        

  12/04/2565

93

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน เม.ย.65

146,150.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         900/2565        

  12/04/2565

94
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน เม.ย.65
21,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         923/2565        

  12/04/2565

95
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน เม.ย.65
78,168.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         924/2565        

  12/04/2565

96
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
35,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         925/2565        

  18/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
5,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         926/2565        

  18/04/2565

98
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
5,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นราฟ-โนเนี่ยสเมดิคอล อิค

วิปเมนท จํากัด

บ.เอ็นราฟ-โนเนี่ยสเมดิคอล อิค

วิปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         927/2565        

  18/04/2565

99
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
23,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ศศิธรพาณิชย ราน ศศิธรพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         928/2565        

  18/04/2565

100
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
9,148.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         929/2565        

  18/04/2565

101
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
3,150.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         930/2565        

  18/04/2565

102
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
4,950.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอคอนทอน จํากัด บ.โอคอนทอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         931/2565        

  18/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

103
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
2,060.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         932/2565        

  19/04/2565

104
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
4,750.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         933/2565        

  19/04/2565

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
1,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         934/2565        

  19/04/2565

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
3,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         935/2565        

  19/04/2565

107
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
14,250.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         936/2565        

  20/04/2565

108
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
10,200.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         937/2565        

  20/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

109
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
43,150.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         938/2565        

  20/04/2565

110
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         939/2565        

  20/04/2565

111
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
9,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         940/2565        

  20/04/2565

112
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
21,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         941/2565        

  20/04/2565

113
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
12,750.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         942/2565        

  20/04/2565

114
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         943/2565        

  20/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

115
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         944/2565        

  20/04/2565

116
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
10,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         945/2565        

  20/04/2565

117
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
14,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         946/2565        

  20/04/2565

118
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
6,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         947/2565        

  20/04/2565

119
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,415.10         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซลิลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         948/2565        

  20/04/2565

120
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
23,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         949/2565        

  20/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

121
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
18,052.50       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักสนครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         950/2565        

  20/04/2565

122
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
53,489.30       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         951/2565        

  20/04/2565

123
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
25,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัย ศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัย ศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         952/2565        

  20/04/2565

124
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,460.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         953/2565        

  20/04/2565

125
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
7,050.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         954/2565        

  20/04/2565

126
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
42,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส เค เทรดด้ิง จํากัด ราน เอส เค เทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         955/2565        

  25/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

127
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
27,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชวินเมดคิอล ราน ชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         956/2565        

  25/04/2565

128
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
5,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         957/2565        

  25/04/2565

129
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน เม.ย.65
2,320.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลนฟารมา จํากัด บ.นิวไลนฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         958/2565        

  25/04/2565

130
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
22,042.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         959/2565        

  25/04/2565

131
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
4,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นราฟ-โนเนี่ยสเมดิคอล อิค

วิปเมนท จํากัด

บ.เอ็นราฟ-โนเนี่ยสเมดิคอล อิค

วิปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         960/2565        

  25/04/2565

132
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน เม.ย.65
4,180.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         961/2565        

  25/04/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

133
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน เม.ย.65
321,300.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         962/2565        

  25/04/2565

134
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน เม.ย.65
600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         963/2565        

  25/04/2565

3,430,468.40  


