
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น

ประจําเดือน ส.ค.65
101,273.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด บ.วนิดาการปโตเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1400/2565         

 1/08/2565

2
วัสดุการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65
36,915.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1401/2565         

 1/08/2565

3
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
12,116.28        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซิสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1402/2565         

 1/08/2565

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
49,180.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครวัธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1403/2565         

 1/08/2565

5
ซื้อวัสดุสํานักงาน

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1404/2565         

 1/08/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
157,653.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1405/2565         

 1/08/2565

7
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ส.ค.65
99,342.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1406/2565         

 1/08/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.65
33,702.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1407/2565         

 1/08/2565

9
ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ส.ค.65
11,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ศศิธรพาณิชย ราน ศศิธรพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1408/2565         

 1/08/2565

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
5,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ประเสริฐการชาง ประเสริฐการชาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1409/2565         

 1/08/2565

11
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ยืดไดนาโม วังโปง ยืดไดนาโม วังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1410/2565         

 1/07/2565

12

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน ส.ค.65

1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง โฟกัส โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1411/2565         

 8/08/2565

13
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
3,350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ยืดไดนาโม วังโปง ยืดไดนาโม วังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1412/2565         

 9/08/2565

14
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ส.ค.65
23,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน(สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1413/2565         

 9/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.65
2,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธนทรัพยการคา ราน ธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1414/2565         

 9/08/2565

16
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1415/2565         

 9/08/2565

17
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
10,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จํากัด บ.ชูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1416/2565         

 9/08/2565

18
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
8,413.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1417/2565         

 9/08/2565

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
35,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1418/2565         

 9/08/2565

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,667.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1419/2565         

 9/08/2565

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
2,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1420/2565         

 9/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประจําเดือน ส.ค.65
3,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1421/2565         

 10/08/2565

23
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
560.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงทิพยพาณิชย รานรุงทิพยพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1422/2565         

 10/08/2565

24
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.65
6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1423/2565         

 10/08/2565

25
ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ส.ค.65
8,340.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1424/2565         

 10/08/2565

26
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง โฟกัส โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1425/2565         

 10/08/2565

27
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.65
26,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โฟกัส โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1426/2565         

 10/08/2565

28
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
43,121.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีพี กรุป 2015 หจก.เคซีพี กรุป 2015

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1428/2565         

 11/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1429/2565         

 11/08/2565

30
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
2,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1430/2565         

 11/08/2565

31 วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1431/2565         

 11/08/2565

32

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65

50,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สเปคตราเมด จํากัด บ.สเปคตราเมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1433/2565         

 11/08/2565

33

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65

12,375.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1434/2565         

 11/08/2565

34

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65

70,530.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1435/2565         

 11/08/2565

35

ซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะห

สิ่งสงตรวจ

ประจําเดือน ส.ค.65

100,217.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1436/2565         

 11/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36

ซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะห

สิ่งสงตรวจ

ประจําเดือน ส.ค.65

55,008.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1437/2565         

 11/08/2565

37

ซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะห

สิ่งสงตรวจ

ประจําเดือน ส.ค.65

37,504.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1438/2565         

 11/08/2565

38
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
26,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1439/2565         

 11/08/2565

39

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65

44,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1440/2565         

 11/08/2565

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1442/2565         

 15/08/2565

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
1,920.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979)จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส(1979)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1443/2565         

 15/08/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
4,320.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1444/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
6,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1445/2565         

 15/08/2565

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
19,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1446/2565         

 15/08/2565

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
19,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1447/2565         

 15/08/2565

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
16,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1448/2565         

 15/08/2565

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
14,980.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1449/2565         

 15/08/2565

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1450/2565         

 15/08/2565

49
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1451/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
8,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1452/2565         

 15/08/2565

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1453/2565         

 15/08/2565

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1454/2565         

 15/08/2565

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
39,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1455/2565         

 15/08/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1456/2565         

 15/08/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1457/2565         

 15/08/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
14,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1458/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1459/2565         

 15/08/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
6,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1460/2565         

 15/08/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
26,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1461/2565         

 15/08/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวฟารมา จํากัด บ.นิวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1462/2565         

 15/08/2565

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
15,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1463/2565         

 15/08/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
58,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1464/2565         

 15/08/2565

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1465/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
36,594.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1466/2565         

 15/08/2565

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
22,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1467/2565         

 15/08/2565

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
8,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1468/2565         

 15/08/2565

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
22,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1469/2565         

 15/08/2565

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
15,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1470/2565         

 15/08/2603

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
9,040.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1471/2565         

 15/08/2565

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
13,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1472/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
12,225.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1473/2565         

 15/08/2565

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
20,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1474/2565         

 15/08/2565

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1475/2565         

 15/08/2565

74
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,001.18          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1476/2565         

 15/08/2565

75
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
14,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1477/2565         

 15/08/2565

76
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
1,813.65          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1478/2565         

 15/08/2565

77
ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประจําเดือน ส.ค.65
11,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1479/2565         

 15/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ส.ค.65
21,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน(สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1480/2565         

 15/08/2565

79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
16,560.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1481/2565         

 16/08/2565

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1482/2565         

 16/08/2565

81
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
22,430.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1483/2565         

 17/08/2565

82
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
1,750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร เมดิคัล จํากัด บ.ไอแคร เมดิคัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1484/2565         

 17/08/2565

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
5,030.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1485/2565         

 17/08/2565

84
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
5,350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เพาเวอร อินคลูด เทคโนโลยี 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บ.เพาเวอร อินคลูด เทคโนโลยี 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1486/2565         

 17/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.65
241,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ แอนดเพอรเฟค

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซ แอนดเพอรเฟค

(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1487/2565         

 19/08/2565

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
32,906.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1488/2565         

 19/08/2565

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,704.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1489/2565         

 19/08/2565

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
3,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จํากัด

บ.พี.พี.เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1490/2565         

 19/08/2565

89
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
3,360.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จํากัด บ.บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1491/2565         

 19/08/2565

90
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
35,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค เฮลรแคร(ไทยแลนด)จํากัด บ.แปซิฟค เฮลรแคร(ไทยแลนด)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1492/2565         

 19/08/2565

91
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง 0

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1493/2565         

 19/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
2,320.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1494/2565         

 22/08/2565

93
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
4,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1495/2565         

 22/08/2565

94
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
2,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด บ.ที.พี.ดรัค แลบบอราตอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1496/2565         

 22/08/2565

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
26,640.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1497/2565         

 22/08/2565

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
62,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1498/2565         

 22/08/2565

97
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1499/2565         

 22/08/2565

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
72,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1500/2565         

 22/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
10,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1501/2565         

 22/08/2565

100
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1502/2565         

 22/08/2565

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
35,952.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1503/2565         

 22/08/2565

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1504/2565         

 22/08/2565

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
15,576.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1505/2565         

 22/08/2565

104
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
48,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1506/2565         

 22/08/2565

105
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
14,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1507/2565         

 22/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
13,910.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1508/2565         

 22/08/2565

107
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
58,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1509/2565         

 22/08/2565

108
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.65
7,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1510/2565         

 22/08/2565

109
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.65
350,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามเฮียริ่ง จํากัด บ.สยามเฮียริ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1511/2565         

 23/08/2565

110
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
3,531.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1512/2565         

 23/08/2565

111
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
2,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอเรชั่น 

จํากัด

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอเรชั่น 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1513/2565         

 23/08/2565

112
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
2,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช จํากัด บ.เอสดี ทันตเวช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1514/2565         

 23/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
3,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนนซ หจก.เอ็มมีเนนซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1515/2565         

 23/08/2565

114
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
8,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1516/2565         

 23/08/2565

115
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
7,530.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1517/2565         

 23/08/2565

116
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ส.ค.65
19,535.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 

จํากัด

บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1518/2565         

 23/08/2565

117
จางเหมาทําฟนปลอม

ประจําเดือน ส.ค.65
5,205.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1519/2565         

 23/08/2565

118
จางเหมาทําฟนปลอม

ประจําเดือน ส.ค.65
12,715.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1520/2565         

 23/08/2565

119

ซื้อครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ประจําเดือน ส.ค.65

16,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชนแดนการคา ราน ชนแดนการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1521/2565         

 24/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

120
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1522/2565         

 24/08/2565

121
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.65
17,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดอิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดอิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1523/2565         

 24/08/2565

122
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
2,247.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1524/2565         

 24/08/2565

123
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
4,440.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1525/2565         

 24/08/2565

124
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.65
1,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน จํากัด หจก.อิเลฟเวน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1526/2565         

 24/08/2565

125
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ราน คําพันธวัสดุกอสราง ราน คําพันธวัสดุกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1527/2565         

 26/08/2565

126
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
72,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1528/2565         

 26/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

127
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
41,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1529/2565         

 26/08/2565

128
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ส.ค.65
25,410.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แอดไวซ แอนดเพอรเฟค

(สํานักงานใหญ)

หจก.แอดไวซ แอนดเพอรเฟค

(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1530/2565         

 29/08/2565

129
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.65
536.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1531/2565         

 29/08/2565

130
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.65
387.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1532/2565         

 29/08/2565

131
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.65
590.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1533/2565         

 29/08/2565

132
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.65
740.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1534/2565         

 29/08/2565

133
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.65
527.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1535/2565         

 29/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

134
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉํ่า แกวบัวระภา นายฉํ่า แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1536/2565         

 29/08/2565

135
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.65
7,019.20          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1537/2565         

 30/08/2565

2,468,310.11    


