
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65
34,422.97         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
51,560.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

3

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ต.ค.65

72,419.30         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
14,715.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

5
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ต.ค.65
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
75,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
121,714.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/10/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
2,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ยืดไดนาโม วังโปง ราน ยืดไดนาโม วังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/10/2565

9
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ต.ค.65
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/10/2565

10
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ต.ค.65
53,940.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน J.P.คอมส ราน J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/10/2565

11
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

12
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

13
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,625.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารืมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารืมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

14
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,625.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

16
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

17
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

18
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
3,210.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

19
ซื้อเวชภัณฑยา 

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

20
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
1,960.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

21
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
25,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
25,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

23
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

24
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

25
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
1,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

26
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญ ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

27
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารมา จํากัด บ.โกลบอลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

28
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

30
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด บ.ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

31
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
37,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

32
ซื้อเวชภัณฑยา 

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

33
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด บ.ท.ีโอ.เคมีคอลล(1999) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

34
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
21,300.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

35
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
8,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร แล็บ จํากัด บ.สตาร แล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
34,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

37
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
61,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

38
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

39
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญ ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

40
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภิญโญ ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

41
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
20,437.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
16,880.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบารอทอรี่ จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบารอทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
40,300.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

46
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
23,670.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

47
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

48
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
83,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

49
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
15,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
17,760.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
13,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

52
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
53,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

53
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
16,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
58,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟลฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
35,224.40         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
8,760.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท แคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
31,880.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
22,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
24,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/10/2565

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
18,973.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/10/2565

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
5,054.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/10/2565

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
11,427.60         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
13,596.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิเซน จํากัด บ.เมดิเซน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

65
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
6,490.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
5,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคล จํากัด บ.บีเจเอช เมดิคล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

67
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 

ประจําเดือน ต.ค.65
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

68
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.65
27,283.91         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

69
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ต.ค.65
23,088.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.วัสดุกอสราง ราน ต.วัสดุกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565

70
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ต.ค.65
98,722.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ต.วัสดุกอสราง ราน ต.วัสดุกอสราง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 12/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

47,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดนอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดนอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

21,650.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวาซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวาซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

50,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สเปคตริกเมด จํากัด บ.สเปคตริกเมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

75,008.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

67,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

135,455.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

3,160.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ต.ค.65

23,780.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

79
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
23,310.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/10/2565

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ต.ค.65
8,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
8,550.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

82
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
2,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

83
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
19,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไฮแวน เมดิคอล จํากัด บ.ไฮแวน เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

84
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย)

 จํากัด

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย)

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
10,881.90         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

86
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 19/10/2565

88
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
2,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/10/2565

89
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
6,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/10/2565

90
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/10/2565

91
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
3,825.25           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
7,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/10/2565

93
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ต.ค.65
1,028.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565

94
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ต.ค.65
536.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565

95
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ต.ค.65
1,864.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565

96
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ต.ค.65
1,180.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565

97
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
14,832.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565

98
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
2,664.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 26/10/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ต.ค.65
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/10/2565

1,953,293.86    



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ย.65

80,413.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

2
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65
38,534.45         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
13,734.16         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
62,150.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครวัธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

5
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
75,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,040.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมรักษ  นิลกระจาง นายธรรมรักษ  นิลกระจาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
139,718.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

9
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.65
280.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/11/2565

10
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.65
374.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/11/2565

11
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
4,066.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทกระจกรถยนตวังทอง บริษัทกระจกรถยนตวังทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/11/2565

12
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ย.65
16,810.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/11/2565

13
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
26,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/11/2565

14
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
16,442.20        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
9,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.นําวิวัตน เมดิคอล อรปอเรชั่น 

จํากัด
บ.นําวิวัตน เมดิคอล อรปอเรชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/11/2565

16
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/11/2565

17
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,370.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/11/2565

18

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

30,430.80        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

19

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

46,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอกนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

20

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

24,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวาซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวาซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

21

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

80,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

23

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

69,016.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

24

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

198,297.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

25

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

330.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

26

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65

27,540.00        วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,103.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
13,775.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

30
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
23,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจรญิเด็นทัลแลป จงเจริญเด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

31
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
19,630.00        วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจรญิเด็นทัลแลป จงเจริญเด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

32
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
3,340.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

33
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
3,966.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช จํากัด บ.เอสดี ทันตเวช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

34
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
3,210.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

35
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
11,920.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
20,880.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เชี่ยงไฮทันตภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

37
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
4,763.64          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

38
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.65
1,587.88          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/11/2565

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
15,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลทแคร จํากัด บ.เคมเทค เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
2,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
650.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,237.20          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
2,160.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบารอทอรี่ จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบารอทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
5,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
40,650.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
12,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
17,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

49
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
53,928.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
60,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญชญา หจก.บุญชญา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

52
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
16,692.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
115,565.00       วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/11/2565

55
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด โก หจก.เดวิด แอนด โก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ ฟารมาซี หจก.ภญิโญ ฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,815.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟลฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,815.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
12,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พาตาแลบ (2517) จํากัด บ.พาตาแลบ (2517) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
17,970.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
19,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
88,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร แล็บ จํากัด บ.สตาร แล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
29,760.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ.โพส เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
40,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
40,125.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
36,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/11/2565

69
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,080.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/11/2565

70
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
28,436.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
14,092.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/11/2565

72
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน พ.ย.65
33,520.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานจักรพันธการคา รานจักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/11/2565

73
ซื้อวัสดุงานสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
10,374.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รานจักรพันธการคา รานจักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/11/2565

74
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,246.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จํากัด บ.ธงทองโอสถ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

75
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
99,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
8,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

77
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
21,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
10,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,780.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

81
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
9,240.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

82
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
39,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
29,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี่เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
5,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารมา จํากัด บ.โกลบอลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
14,880.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟารม จํากัด บ.ไบโอฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
6,960.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

87
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
6,955.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ว.ีที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จํากัด บ.ว.ีที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
5,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,860.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มิตรอารีย ราน มิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
1,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มิตรอารีย ราน มิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/11/2565

91
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.65
995.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 21/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.65
995.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/11/2565

93
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/11/2565

94
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.65
374.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/11/2565

95
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
11,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดอิเล็ค

ตริค
หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดอิเล็คตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/11/2565

96
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
3,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยาง รานเลาการยาง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/11/2565

97
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
21,755.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร จํากัด บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

98
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
17,988.20        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.65
97.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

100
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.65
645.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

101
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.65
470.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

102
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.65
806.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

103
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.65
268.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/11/2565

104
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
5,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มิตรอารีย ราน มิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 25/11/2565

105
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางจารุฉัตร  อนันชัย นางจารุฉัตร  อนันชัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 28/11/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ย.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

106
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ย.65
1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางจารุฉัตร  อนันชัย นางจารุฉัตร  อนันชัย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 29/11/2565

2,361,639.53    



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

2

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

3
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครวัธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

6
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

7
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.65
925.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จักรพันธการคา ราน จักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.65
1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จักรพันธการคา ราน จักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.65
75,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/12/2565

10

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

11

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอเวยเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอเวยเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

12

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

13

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

14

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง 0

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

16

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพย

ประจําเดือน พ.ย.65

วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

17
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,360.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดดิคอล จํากัด บ.บีเจเอช เมดดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

18
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
23,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิภานันท เซล แอนด เซอรวิช จํากัด บ.นิภานันท เซล แอนด เซอรวิช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,180.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
17,510.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
7,450.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เวลเนส เมดิคอล จํากัด บ.เวลเนส เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.พี.เอส.ฮอลพิทอล ซัพพลาย 

จํากัด
บ.พี.พี.เอส.ฮอลพิทอล ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

24
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65
12,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
7,012.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,210.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
2,160.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร ซัพพอรต หจก. วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2565

28
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารมา จํากัด บ.โกลบอลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
2,772.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,424.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
2,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

37
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
56,413.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
3,568.45          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
5,007.60          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

40
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ย.65
23,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิภานันท เซล แอนด เซอรวิช จํากัด บ.นิภานันท เซล แอนด เซอรวิช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

41
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
7,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

42
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
34,960.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
11,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

44
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.65
11,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2565

345,350.55       
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