
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
13,959.99      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1147/2565      

    1/06/2565

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
6,930.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสานชัย  ศรีระเริญ นายประสานชัย  ศรีระเริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1149/2565      

    1/06/2565

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิส

เท็มส

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิส

เท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1150/2565      

    1/06/2565

4

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน ม.ิย.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1151/2565      

    1/06/2565

5
ซื้อวัสดุสาํนักงาน

ประจําเดือน ม.ิย..65
วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1152/2565      

    1/06/2565

6

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ิย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1153/2565      

    1/06/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

7
ซื้อวัสดุการแพทย

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1154/2565      

    1/06/2565

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1155/2565      

    1/06/2565

9
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย..65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1156/2565      

    1/06/2565

10
ซื้อวัสดุงสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ิย..65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1157/2565      

    8/06/2565

11
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ม.ิย..65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1158/2565      

    8/06/2565

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
21,318.68      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1159/2565      

    8/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

13
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,049.61        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด บ.โตโยตาเพรชบูรณจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1160/2565      

    8/06/2565

14
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,809.20        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1161/2565      

    8/06/2565

15
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,081.60        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1162/2565      

    8/06/2565

16
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,852.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1163/2565      

    8/06/2565

17
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
2,824.80        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1164/2565      

    8/06/2565

18
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,618.60        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1165/2565      

    8/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

19
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,049.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1166/2565      

    8/06/2565

20
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1167/2565      

    8/06/2565

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
2,790.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1168/2565      

    8/06/2565

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
4,815.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิไฟรฟารมา จํากัด บ.เมดิไฟรฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1169/2565      

    8/06/2565

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1170/2565      

    8/06/2565

24
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1171/2565      

    8/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1172/2565      

    8/06/2565

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1173/2565      

    8/06/2565

27
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ิย.65
15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครเดช  ศรีฟอง นายอัครเดช  ศรีฟอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1174/2565      

    9/06/2565

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1175/2565      

    9/06/2565

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
15,225.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1176/2565      

    9/06/2565

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
16,436.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1177/2565      

    9/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
54,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1178/2565      

    9/06/2565

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิไฟรฟารมา จํากัด บ.เมดิไฟรฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1179/2565      

    9/06/2565

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
19,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวฟารมา (ประเทศไทย)จํากัด บ.นิวฟารมา (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1180/2565      

    9/06/2565

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
9,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1181/2565      

    9/06/2565

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
31,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จํากัด บ.เอช.เค.เมดิซีน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1182/2565      

    9/06/2565

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
10,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1183/2565      

    9/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
12,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1184/2565      

    9/06/2565

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
62,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1185/2565      

    9/06/2565

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
19,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1186/2565      

    9/06/2565

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1187/2565      

    9/06/2565

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
20,151.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีเอ็น.พ.ีเฮลทแคร จํากัด บ.ท.ีเอ็น.พ.ีเฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1188/2565      

    9/06/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
13,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1189/2565      

    9/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,881.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1190/2565      

    9/06/2565

44
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
5,440.95        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1191/2565      

    9/06/2565

45
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,611.25        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1192/2565      

    9/06/2565

46

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1193/2565      

    9/06/2565

47

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1194/2565      

    9/06/2565

48

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

34,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1195/2565      

    9/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

20,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1196/2565      

    9/06/2565

50

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

46,104.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1197/2565      

    9/06/2565

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

35,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1198/2565      

    9/06/2565

52

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

75,979.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1199/2565      

    9/06/2565

53

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

460.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1200/2565      

    9/06/2565

54

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

31,620.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1201/2565      

    9/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ม.ิย.65

300,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1202/2565      

    10/06/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูตคิอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1203/2565      

    13/06/2565

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
22,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1204/2565      

    13/06/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพศ เฮลท แคร จํากัด บ.โพศ เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1205/2565      

    13/06/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
7,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1206/2565      

    13/06/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
5,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1207/2565      

    13/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
10,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูตคิอลอินดัสต

รี้ จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูตคิอลอินดัสต

รี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1208/2565      

    13/06/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
14,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1209/2565      

    13/06/2565

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
13,680.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1210/2565      

    13/06/2565

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
40,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1211/2565      

    13/06/2565

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
21,571.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1212/2565      

    13/06/2565

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
24,396.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1213/2565      

    13/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
6,075.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนตคิ ฟารมาซูตคิอล 

จํากัด

บ.แอตแลนตคิ ฟารมาซูตคิอล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1214/2565      

    13/06/2565

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
5,992.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1215/2565      

    13/06/2565

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
14,550.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1216/2565      

    13/06/2565

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,988.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1217/2565      

    13/06/2565

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
7,490.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1218/2565      

    13/06/2565

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
14,980.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1219/2565      

    13/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
37,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1220/2565      

    13/06/2565

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
5,007.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด บ.ซิลลคิ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1221/2565      

    13/06/2565

75
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
7,195.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1222/2565      

    13/06/2565

76
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
6,612.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอส (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอส (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1223/2565      

    13/06/2565

77
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
23,415.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพ.ีจํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพ.ีจํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1224/2565      

    13/06/2565

78
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,372.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1225/2565      

    13/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

79

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ิย.65

3,030.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1226/2565      

    13/06/2565

80

ซื้อครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

ประจําเดือน ม.ิย.65

20,865.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร จํากัด บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1227/2565      

    13/06/2565

81
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.65
2,910.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1228/2565      

    15/06/2565

82
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ิย.65
1,349.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1229/2565      

    15/06/2565

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1230/2565      

    15/06/2565

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
35,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1231/2565      

    15/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
5,904.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1232/2565      

    15/06/2565

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,990.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1233/2565      

    15/06/2565

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
34,770.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1234/2565      

    15/06/2565

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1235/2565      

    15/06/2565

89
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
4,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิเชน จํากัด บ.เมดิเชน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1236/2565      

    15/06/2565

90
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

บ.พ.ีเอ็น.โปรดกัส นครสวรรค 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1237/2565      

    20/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

91
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1238/2565      

    21/06/2565

92
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,240.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอตแลนตคิ ฟารมาซูตคิอล 

จํากัด

บ.แอตแลนตคิ ฟารมาซูตคิอล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1239/2565      

    21/06/2565

93
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
32,887.50      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1240/2565      

    22/06/2565

94
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จํากัด บ.ชูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1241/2565      

    22/06/2565

95
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกริช ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บ.โกริช ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1242/2565      

    22/06/2565

96
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
35,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)

จํากัด

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1243/2565      

    22/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
3,840.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1244/2565      

    22/06/2565

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
38,520.00      วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1245/2565      

    22/06/2565

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1246/2565      

    22/06/2565

100
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ิย.65
16,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1247/2565      

    22/06/2565

1,652,157.58  


