
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
6,930.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสานชัย  ศรีระเริญ นายประสานชัย  ศรีระเริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         964/2565        

  02/05/2565

2
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         965/2565        

  02/05/2565

3
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
31,139.90      วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิส

เท็มส

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิส

เท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         966/2565        

  02/05/2565

4
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65
38,600.25      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         967/2565        

  02/05/2565

5

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค.65

90,289.27      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตเลยีม จํากัด บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         968/2565        

  02/05/2565

6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
94,700.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         969/2565        

  02/05/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

7
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
3,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สมจิตร  คําสุข น.ส.สมจิตร  คําสุข

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         970/2565        

  02/05/2565

8
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
95,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครเดช  ศรีฟอง นายอัครเดช  ศรีฟอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         971/2565        

  02/05/2565

9
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ค.65
40,950.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         972/2565        

  02/05/2565

10

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

3,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ  สังฆรักษ นางสมบูรณ  สังฆรักษ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         973/2565        

  02/05/2565

11

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

300.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญยวีร  ศิริ นางบุญยวีร  ศิริ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         974/2565        

  02/05/2565

12

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

7,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยะมาศ  เชาวเจริญ นางสาวปยะมาศ  เชาวเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         975/2565        

  02/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

13

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

52,200.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางลินดา  ชานุวัตน นางลินดา  ชานุวัตน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         976/2565        

  02/05/2565

14

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

8,250.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แกวตุศรี นางนงลักษณ  แกวตุศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         977/2565        

  02/05/2565

15

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

8,550.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนิสา  เนตรแสงศรี นางสุนิสา  เนตรแสงศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         978/2565        

  02/05/2565

16

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

41,550.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน น.ส.กัญญาณัฐ  ตรีถัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         979/2565        

  02/05/2565

17

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

10,500.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมัย  แกวกองแสง น.ส.พิสมัย  แกวกองแสง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         980/2565        

  02/05/2565

18

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

8,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพอเพียง รานพอเพียง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         981/2565        

  02/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

19

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

3,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพอเพียง รานพอเพียง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         982/2565        

  02/05/2565

20

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

13,850.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง นางออยใจ  สิทธิไกร นางออยใจ  สิทธิไกร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         983/2565        

  02/05/2565

21

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

3,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุวดี  อินประสาท นางยุวดี  อินประสาท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         984/2565        

  02/05/2565

22

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย  กองทอง น.ส.ลัดดาวัลย  กองทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         985/2565        

  02/05/2565

23

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

5,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จรูญ  ประจํานาก น.ส.จรูญ  ประจํานาก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         986/2565        

  02/05/2565

24

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

3,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย  มานนท นายพรชัย  มานนท

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         987/2565        

  02/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25

จางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

61,600.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง น.ส.สีนวล  แพงกําแหง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         988/2565        

  02/05/2565

26
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
120,317.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1003/2565      

    02/05/2565

27
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
41,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไดดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

จํากัด

บ.ไดดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1004/2565      

    02/05/2565

28
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
72,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1005/2565      

    02/05/2565

29
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1006/2565      

    02/05/2565

30
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1007/2565      

    04/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

31
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
1,034.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1008/2565      

    04/05/2565

32
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ค.65
425.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1009/2565      

    04/05/2565

33
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
321.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1010/2565      

    04/05/2565

34
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
3,210.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1011/2565      

    09/05/2565

35
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช จํากัด บ.เอสด ีทันตเวช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1012/2565      

    09/05/2565

36
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
1,930.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1013/2565      

    09/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

37
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
2,568.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1014/2565      

    09/05/2565

38
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
1,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1015/2565      

    09/05/2565

39
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1016/2565      

    09/05/2565

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
7,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1017/2565      

    10/05/2565

41
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1018/2565      

    10/05/2565

42
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
8,881.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศดไทย) 

จํากัด

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศดไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1019/2565      

    10/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
118.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1020/2565      

    10/05/2565

44
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ค.65
600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1021/2565      

    10/05/2565

45
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ค.65
356.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1022/2565      

    10/05/2565

46
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
3,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1023/2565      

    10/05/2565

47

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

220,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเอร จํากัด บ.เฟรมเอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1024/2565      

    11/05/2565

48

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

130,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานไบโอแรพิค รานไบโอแรพิค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1025/2565      

    11/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

97,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลาปคตราเมด จํากัด บ.ลาปคตราเมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1026/2565      

    11/05/2565

50

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

41,856.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1027/2565      

    11/05/2565

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

95,280.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเอร จํากัด บ.เฟรมเอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1028/2565      

    11/05/2565

52

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

29,875.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1029/2565      

    11/05/2565

53

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

244,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอ โปรเมดิก หจก.ไบโอ โปรเมดกิ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1030/2565      

    11/05/2565

54

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

217,221.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1031/2565      

    11/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

37,504.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราเทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราเทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1032/2565      

    11/05/2565

56

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

92,024.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซานเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซานเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1033/2565      

    11/05/2565

57

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

460.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1034/2565      

    11/05/2565

58

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน พ.ค.65

32,660.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1035/2565      

    11/05/2565

59
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
5,457.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1036/2565      

    11/05/2565

60
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
6,825.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซทีีเอ็ม โกลเบิล จํากัด บ.ซทีีเอ็ม โกลเบิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1037/2565      

    11/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ค.65
5,243.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1038/2565      

    11/05/2565

62
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
15,720.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1039/2565      

    11/05/2565

63
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
11,090.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1040/2565      

    11/05/2565

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1041/2565      

    11/05/2565

65
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.อี.เวชภัณฑ หจก.เอ็ม.อี.เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1042/2565      

    11/05/2565

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
18,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1043/2565      

    11/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

67
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ค.65
268.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1044/2565      

    11/05/2565

68
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน พ.ค.65
68,040.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1045/2565      

    11/05/2565

69
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
42,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1046/2565      

    11/05/2565

70
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
11,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธพาณิชย รานประสิทธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1047/2565      

    12/05/2565

71
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธพาณิชย รานประสิทธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1048/2565      

    12/05/2565

72
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
20,682.03      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1049/2565      

    12/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
5,371.70        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1050/2565      

    12/05/2565

74
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
6,398.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1051/2565      

    12/05/2565

75

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

6,398.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1052/2565      

    12/05/2565

76
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
7,688.49        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1053/2565      

    12/05/2565

77
วัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ค.65
40,590.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1054/2565      

    12/05/2565

78
วัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ค.65
11,770.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1056/2565      

    12/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

79
วัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ค.65
27,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1057/2565      

    12/05/2565

80

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

1,650.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา  เนตรแสงศรี น.ส.สุนิสา  เนตรแสงศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1058/2565      

    12/05/2565

81

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ  สังฆรักษ นางสมบูรณ  สังฆรักษ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1059/2565      

    12/05/2565

82

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน พ.ค.65

1,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แกวตุศรี นางนงลักษณ  แกวตุศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1060/2565      

    12/05/2565

83
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
5,885.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร จํากัด บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1077/2565      

    12/05/2565

84
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ค.65
6,933.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1078/2565      

    12/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1079/2565      

    17/05/2565

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1080/2565      

    17/05/2565

87
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1081/2565      

    17/05/2565

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
3,630.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซลิลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1082/2565      

    17/05/2565

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
4,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1083/2565      

    17/05/2565

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
1,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1084/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

91
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
4,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1085/2565      

    17/05/2565

92
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,568.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1086/2565      

    17/05/2565

93
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
3,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1087/2565      

    17/05/2565

94
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,160.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1088/2565      

    17/05/2565

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
4,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1089/2565      

    17/05/2565

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
1,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานจตุพร ฟารมาซี รานจตุพร ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1090/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,320.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1091/2565      

    17/05/2565

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
7,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แล็บบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1092/2565      

    17/05/2565

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
15,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1093/2565      

    17/05/2565

100
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
8,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1094/2565      

    17/05/2565

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1095/2565      

    17/05/2565

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
8,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1096/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
6,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1097/2565      

    17/05/2565

104
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
8,443.40        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1098/2565      

    17/05/2565

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1099/2565      

    17/05/2565

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
7,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1100/2565      

    17/05/2565

107
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
14,081.20      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1101/2565      

    17/05/2565

108
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
18,721.20      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1102/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

109
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
25,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1103/2565      

    17/05/2565

110
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
98,440.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1104/2565      

    17/05/2565

111
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
11,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1105/2565      

    17/05/2565

112
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
16,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1106/2565      

    17/05/2565

113
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
17,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารมา จํากัด บ.โกลบอลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1107/2565      

    17/05/2565

114
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
5,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1108/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

115
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
11,760.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โรงงานเภสัชกรรมและอง

การแพทย จํากัด

บ.โรงงานเภสัชกรรมและอง

การแพทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1109/2565      

    17/05/2565

116
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
17,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1110/2565      

    17/05/2565

117
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
10,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1111/2565      

    17/05/2565

118
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
20,865.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1112/2565      

    17/05/2565

119
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
19,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1113/2565      

    17/05/2565

120
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
5,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1114/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

121
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
14,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1115/2565      

    17/05/2565

122
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
57,780.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอน ฟารมาติคอล จํากัด บ.ฮีลลอน ฟารมาติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1116/2565      

    17/05/2565

123
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
47,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1117/2565      

    17/05/2565

124
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
10,903.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีเอ็น.พี.เฮลแคร จํากัด บ.ที.เอ็น.พี.เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1118/2565      

    17/05/2565

125
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
24,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซลิลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1119/2565      

    17/05/2565

126
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซลิลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1120/2565      

    17/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

127
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
96,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1121/2565      

    17/05/2565

128
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
12,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1122/2565      

    19/05/2565

129
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
23,880.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1123/2565      

    19/05/2565

130
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
12,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1124/2565      

    19/05/2565

131
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
6,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1125/2565      

    19/05/2565

132
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
6,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1126/2565      

    19/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

133
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
13,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1127/2565      

    19/05/2565

134
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
8,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคสมา เทรดด้ิง จํากัด บ.เคสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1128/2565      

    19/05/2565

135
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
36,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคสมา เทรดด้ิง จํากัด บ.เคสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1129/2565      

    19/05/2565

136
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
39,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญชญา หจก.บุญชญา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1130/2565      

    19/05/2565

137
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
13,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดคิอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1131/2565      

    19/05/2565

138
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
27,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1132/2565      

    19/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

139
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1133/2565      

    19/05/2565

140
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
1,240.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1134/2565      

    19/05/2565

141
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
1,240.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดดีีการพิมพและบรรจุภัณฑ 

จํากัด

บ.ดดีีการพิมพและบรรจุภัณฑ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1135/2565      

    19/05/2565

142
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
2,889.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1136/2565      

    23/05/2565

143
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
3,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1137/2565      

    23/05/2565

144

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ค.65

3,030.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1138/2565      

    23/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

145
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
2,160.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1139/2565      

    24/05/2565

146
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน พ.ค.65
7,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอนทอน จํากัด บ.ไบโอคอนทอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1140/2565      

    24/05/2565

147
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
3,274.20        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1141/2565      

    25/05/2565

148
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1142/2565      

    25/05/2565

149
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
27,325.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1143/2565      

    25/05/2565

150
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ค.65
9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1144/2565      

    25/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

151
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ค.65
1,534.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานยา แฟมิลี่ ดรักส รานยา แฟมิลี่ ดรักส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1146/2565      

    25/05/2565

3,505,854.64  


