
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น

ประจําเดือน ก.ค.65
87,762.15        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1260/2565         

 1/07/2565

2
วัสดุการแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65
36,450.25        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1261/2565         

 1/07/2565

3
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.65
1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1262/2565         

 1/07/2565

4

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน ก.ค.65

58,170.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครวัธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1263/2565         

 1/07/2565

5

คาจางเหมาประกอบ

อาหาร

ประจําเดือน ก.ค.65

41,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1264/2565         

 1/07/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
72,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1265/2565         

 1/07/2565

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
19,781.52        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1266/2565         

 1/07/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
125,695.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1267/2565         

 1/07/2565

9
จางทําวัสดุโฆษณา

ประจําเดือน ก.ค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1268/2565         

 1/07/2565

10
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.ค.65
2,570.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1269/2565         

 1/07/2565

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค..65
2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชนแดนการคา ราน ชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1270/2565         

 1/07/2565

12
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ก.ค.65
1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชนแดนการคา ราน ชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1271/2565         

 1/07/2565

13
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
3,969.70          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส จํากัด บ.ดีเคเอสเอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1272/2565         

 5/07/2565

14
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
14,930.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1273/2565         

 5/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
11,591.63        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส จํากัด บ.ดีเคเอสเอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1274/2565         

 5/07/2565

16
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
2,940.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช จํากัด บ.เอส.ดี ทันตเวช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1275/2565         

 5/07/2565

17
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
4,280.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส จํากัด บ.ดีเคเอสเอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1276/2565         

 5/07/2565

18
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
2,180.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรเปเรชั่น 

จํากัด

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรเปเรชั่น 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1277/2565         

 5/07/2565

19
จางทําฟนปลอม

ประจําเดือน ก.ค.65
13,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจรญิ เด็นทัลแลป จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1278/2565         

 5/07/2565

20
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
25,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1279/2565         

 5/07/2565

21
จางทําฟนปลอม

ประจําเดือน ก.ค.65
17,490.00        วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจรญิ เด็นทัลแลป จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1280/2565         

 5/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
6,351.52          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส จํากัด บ.ดีเคเอสเอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1281/2565         

 5/07/2565

23
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
430,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานชนแดนการคา รานชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1282/2565         

 5/07/2565

24
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.ค.65
3,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1283/2565         

 5/07/2565

25
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ก.ค.65
514.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1284/2565         

 7/07/2565

26
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.ค.65
322.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1285/2565         

 7/07/2565

27
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.ค.65
2,675.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตร หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและบุตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1286/2565         

 7/07/2565

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
1,563.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1287/2565         

 8/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
4,280.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1288/2565         

 8/07/2565

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1289/2565         

 8/07/2565

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
2,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1290/2565         

 8/07/2565

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรีน แมน จํากัด บ.โมเดอรีน แมน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1291/2565         

 8/07/2565

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
4,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1292/2565         

 8/07/2565

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
3,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ เคมีคอลส จํากัด บ.ที.โอ เคมีคอลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1293/2565         

 8/07/2565

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
4,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ เคมีคอลส จํากัด บ.ที.โอ เคมีคอลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1294/2565         

 8/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

38,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1295/2565         

 8/07/2565

37

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1296/2565         

 8/07/2565

38

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

134,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1297/2565         

 8/07/2565

39

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

59,044.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1298/2565         

 8/07/2565

40

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

23,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1299/2565         

 8/07/2565

41

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

460.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1300/2565         

 8/07/2565

42

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.ค.65

27,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1301/2565         

 8/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
36,059.30        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1302/2565         

 8/07/2565

44
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
16,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีวา แคร หจก.วีวา แคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1303/2565         

 8/07/2565

45
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
3,360.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล บ.บีเจเอช เมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1304/2565         

 8/07/2565

46
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
3,734.30          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1305/2565         

 8/07/2565

47
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
21,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1306/2565         

 8/07/2565

48
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
35,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลทแคร จํากัด บ.เคมเทค เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1307/2565         

 8/07/2565

49
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด บ.ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1308/2565         

 8/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
15,560.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1309/2565         

 8/07/2565

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
10,825.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1310/2565         

 8/07/2565

52
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
2,824.80          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1311/2565         

 8/07/2565

53
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
38,841.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดิจิทัล เฮลทแครโซลซันส จํากัด บ.ดิจิทัล เฮลทแครโซลซันส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1312/2565         

 8/07/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
34,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1313/2565         

 11/07/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
26,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1314/2565         

 11/07/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1315/2565         

 11/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1316/2565         

 11/07/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
21,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1318/2565         

 11/07/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1319/2565         

 11/07/2565

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
67,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1320/2565         

 11/07/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,204.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1321/2565         

 11/07/2565

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
8,340.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1322/2565         

 11/07/2565

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
22,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1323/2565         

 11/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
20,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1324/2565         

 11/07/2565

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
24,396.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1325/2565         

 11/07/2565

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
17,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1326/2565         

 11/07/2565

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
20,130.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1327/2565         

 11/07/2565

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
8,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1328/2565         

 11/07/2565

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
10,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1329/2565         

 11/07/2565

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
19,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1330/2565         

 11/072565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

72
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.ค.65
150.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1331/2565         

 11/07/2565

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
11,510.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1332/2565         

 11/07/2565

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
145.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1333/2565         

 11/07/2565

75
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
15,901.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1334/2565         

 12/07/2565

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
28,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอส (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอส (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1335/2565         

 18/07/2565

77
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
34,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1336/2565         

 18/07/2565

78
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
20,104.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1337/2565         

 18/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1338/2565         

 18/07/2565

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,650.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร จํากัด บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1339/2565         

 18/07/2565

81
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
20,437.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1340/2565         

 18/07/2565

82
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,136.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1341/2565         

 18/07/2565

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,340.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1342/2565         

 18/07/2565

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
27,530.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1343/2565         

 18/07/2565

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1344/2565         

 18/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
16,692.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1345/2565         

 18/07/2565

87
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
42,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส.เคเทรดดิ้ง ราน เอส.เคเทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1346/2565         

 18/07/2565

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
7,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1347/2565         

 18/07/2565

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
25,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1348/2565         

 18/07/2565

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1349/2565         

 18/07/2565

91
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1350/2565         

 18/07/22565

92
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1351/2565         

 18/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

93
ซื้อครุภัณฑอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.ค.65
49,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานชนแดนการคา รานชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1352/2565         

 18/07/2565

94
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1353/2565         

 18/07/2565

95
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแร

ประจําเดือน ก.ค.65
1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง โฟกัส โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1354/2565         

 18/07/2565

96
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.65
9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานชนแดนการคา รานชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1355/2565         

 20/07/2565

97
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.ค.65
40,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจง J.P. คอมส J.P. คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1356/2565         

 20/07/2565

98
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
48,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีวา แคร หจก.วีวา แคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1357/2565         

 20/07/2565

99
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
12,230.10        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1358/2565         

 20/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

100
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
3,210.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1359/2565         

 20/07/2565

101
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
4,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1360/2565         

 20/07/2565

102
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.ค.65
129.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1361/2565         

 21/07/2565

103
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1362/2565         

 22/07/2565

104
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1363/2565         

 22/07/2565

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
10,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย จํากัด บ.หมอยาไทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1364/2565         

 22/07/2565

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
16,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1365/2565         

 22/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

107
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
11,235.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1366/2565         

 22/07/2565

108
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
38,140.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1367/2565         

 22/07/2565

109
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1368/2565         

 22/07/2565

110
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1369/2565         

 22/07/2565

111
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
21,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1370/2565         

 22/07/2565

112
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
35,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1371/2565         

 22/07/2565

113
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
12,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1372/2565         

 22/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

114
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
18,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1373/2565         

 22/07/2565

115
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
29,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1374/2565         

 22/07/2565

116
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1375/2565         

 22/07/2565

117
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
13,470.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1376/2565         

 22/07/2565

118
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
16,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1377/2565         

 22/07/2565

119
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
13,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1378/2565         

 22/07/2565

120
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
32,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1379/2565         

 22/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

121
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
90,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1380/2565         

 22/07/2565

122
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
12,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1381/2565         

 22/07/2565

123
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1382/2565         

 22/07/2565

124
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
16,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1383/2565         

 22/07/2565

125
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
144,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1384/2565         

 22/07/2565

126
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
9,360.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1385/2565         

 22/07/2565

127
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
5,350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1386/2565         

 22/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

128
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
3,556.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1387/2565         

 22/07/2565

129
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.ค.65
2,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1388/2565         

 22/07/2565

130
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.ค.65
43,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค เฮลรแคร(ไทยแลนด)จํากัด บ.แปซิฟค เฮลรแคร(ไทยแลนด)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1389/2565         

 22/07/2565

131
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.65
5,489.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอเตอร จํากัด บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1390/2565         

 22/07/2565

132
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.ค.65
4,850.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชนแดนการคา ราน ชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1391/2565         

 22/07/2565

133
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ก.ค.65
14,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชนแดนการคา ราน ชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1392/2565         

 25/07/2565

134
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
5,218.69          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1393/2565         

 25/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

135
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.ค.65
60,880.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บีแอนดบีคอมสฯเซอรวิส(สํานักงาน

ใหญ)

บีแอนดบีคอมสฯเซอรวิส(สํานักงาน

ใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1394/2565         

 26/07/2565

136
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
5,670.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1395/2565         

 26/07/2565

137
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.ค.65
427.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1396/2565         

 26/07/2565

138
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ก.ค.65
325.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1397/2565         

 26/07/2565

139
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
35,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานปร้ินแอนดกอปป(สํานักงานใหญ) รานปร้ินแอนดกอปป(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1398/2565         

 27/07/2565

140
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.ค.65
21,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1399/2565         

 27/07/2565

2,357,875.27    


