
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.พ.66
64,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         400/2566        

1/2/2566

2
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ก.พ.66
38,279.25         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         401/2566        

1/2/2566

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
59,320.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         402/2566        

1/2/2566

4

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ก.พ.66

73,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตรเลียม จํากัด บ.วนิดาการปโตรเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         403/2566        

1/2/2566

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         404/2566        

1/2/2566

6
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.66
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        405/2566        

1/2/2566

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิรรณ  อัครชลพัฒน นางสาวศิริพรรณ  อัครชลพัฒน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         406/2566        

1/2/2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
75,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็มอินเตอร

เทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็มอินเตอร

เทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        407/2566        

1/2/2566

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
139,426.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         408/2566        

1/2/2566

10
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.66
20,884.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จักรพันธการคา ราน จักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         409/2566        

1/2/2566

11
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ก.พ.66
105,840.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จักรพันธการคา ราน จักรพันธการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         410/2566        

1/2/2566

12
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.66
35,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สากลเฟอรนิเจอรแอนดอิเล็คตริค หจก.สากลเฟอรนิเจอรแอนดอิเล็คตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         411/2566        

1/2/2566

13
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
160.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         412/2566        

1/2/2566

14
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
655.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         413/2566        

1/2/2566



แบบ สขร. 1
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ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ก.พ.66
325.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         414/2566        

1/2/2566

16
ซื้อวัสดุอ่ืน

ประจําเดือน ก.พ.66
227.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         415/2566        

1/2/2566

17
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ก.พ.66
1,028.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         416/2566        

1/2/2566

18
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
374.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         417/2566        

2/2/2566

19
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
801.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรตี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         418/2566        

2/2/2566

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
32,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         419/2566        

8/2/2566

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
5,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         420/2566        

8/2/2566
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ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
30,498.20         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         421/2566        

8/2/2566

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,210.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         422/2566        

8/2/2566

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
4,734.75           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         423/2566        

8/2/2566

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         424/2566        

8/2/2566

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
8,920.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         425/2566        

8/2/2566

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
9,822.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         426/2566        

8/2/2566

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         427/2566        

8/2/2566
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โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.66

28,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         428/2566        

8/2/2566

30

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.66

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         429/2566        

8/2/2566

31

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.66

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        430/2566        

8/2/2566

32
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
14,130.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พี.เค.การพิมพ ราน พี.เค.การพิมพ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         431/2566        

8/2/2566

33
ซื้อวัสดุอ่ืน

ประจําเดือน ก.พ.66
21,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         432/2566        

9/2/2566

34
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
45,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง จันทรตัน การแพทย จันทรตัน การแพทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         433/2566        

9/2/2566

35
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,480.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกรธ  ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บ.โกรธ  ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         434/2566       

14/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด บ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         435/2566       

14/2/2566

37
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ก.พ.66
2,140.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลธแคร หจก.3 เอ็น เฮลธแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         436/2566       

14/2/2566

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         437/2566       

14/2/2566

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
25,560.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         438/2566       

14/2/2566

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
4,425.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         439/2566       

14/2/2566

41
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         440/2566       

14/2/2566

42
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
15,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         441/2566       

14/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อวัสดุอ่ืน

ประจําเดือน ก.พ.66
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         442/2566       

14/2/2566

44
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
128,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง จันทรตัน การแพทย จันทรตัน การแพทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         443/2566       

14/2/2566

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         444/2566       

15/2/2566

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
230.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         445/2566       

15/2/2566

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,980.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        446/2566       

15/2/2566

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
1,123.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         447/2566       

15/2/2566

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,852.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         448/2566       

15/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาแลนด(1982) จํากัด บ.ฟารมาแลนด(1982) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         449/2566       

15/2/2566

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
14,962.50         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         450/2566       

15/2/2566

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
9,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         451/2566       

15/2/2566

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         452/2566       

15/2/2566

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาแลนด(1982) จํากัด บ.ฟารมาแลนด(1982) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         453/2566       

16/2/2566

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        454/2566       

16/2/2566

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
10,272.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         455/2566       

16/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
39,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        456/2566       

16/2/2566

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) 

จํากัด

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส(1969) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         457/2566       

16/2/2566

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
15,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด บ.ฟารมาฮอฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         458/2566       

16/2/2566

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         459/2566       

16/2/2566

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
13,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         460/2566       

16/2/2566

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
7,740.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         461/2566       

16/2/2566

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
14,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         462/2566       

16/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,056.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         463/2566       

17/2/2566

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
201,857.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         464/2566       

17/2/2566

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
41,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญชญา หจก.บุญชญา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         465/2566       

17/2/2566

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
96,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีโอเอส (ประเทศไทย) จํากัด หจก.จีโอเอส (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         466/2566       

17/2/2566

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
7,383.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         467/2566       

17/2/2566

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
5,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        468/2566       

17/2/2566

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
15,408.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         469/2566       

17/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
34,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         470/2566       

17/2/2566

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         471/2566       

17/2/2566

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
7,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         472/2566       

17/2/2566

74
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
          7,139.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         473/2566       

17/2/2566

75
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.66
       250,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง รานปร้ินแอนดก็อปป รานปริ้นแอนดก็อปป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         474/2566       

17/2/2566

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
12,164.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         475/2566       

20/2/2566

77
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
14,276.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         476/2566       

20/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
17,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูมาติคอลอินดัสตร้ี 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูมาติคอลอินดัสตร้ี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         477/2566       

20/2/2566

79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         478/2566       

20/2/2566

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟารม เคมีคัลส จํากัด บ.ไบโอฟารม เคมีคัลส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         479/2566       

20/2/2566

81
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
24,060.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         480/2566       

20/2/2566

82
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
16,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         481/2566       

20/2/2566

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
        12,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         482/2566       

20/2/2566

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
8,420.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จํากัด บ.ธงทองโอสถ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         483/2566       

20/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
9,625.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        484/2566       

20/2/2566

86
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.พ.66
129.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        485/2566       

21/2/2566

87
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ก.พ.66
290.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        486/2566       

21/2/2566

88
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
452.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        487/2566       

21/2/2566

89
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
417.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        488/2566       

21/2/2566

90
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ก.พ.66
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        489/2566       

21/2/2566

91
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.66
8,560.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโซ(ประเทศไทย)จํากัด บ.ริโซ(ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        490/2566       

21/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.พ.66
26,690.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง J.p.คอมส J.p.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        491/2566       

21/2/2566

93
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        492/2566       

21/2/2566

94
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,720.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        493/2566       

21/2/2566

95
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
2,825.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        494/2566       

21/2/2566

96
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย)จํากัด บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ประเทศไทย)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        495/2566       

21/2/2566

97
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
3,787.80           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        496/2566       

21/2/2566

98
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
2,140.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        497/2566       

21/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
13,845.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        498/2566       

21/2/2566

100
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
7,174.35           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        499/2566       

21/2/2566

101
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
11,585.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        500/2566       

21/2/2566

102
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
12,430.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        501/2566       

21/2/2566

103
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.66
86,630.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        502/2566       

21/2/2566

104
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
10,630.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        503/2566       

21/2/2566

105
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
13,050.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        504/2566       

21/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

106
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
25,270.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        505/2566       

21/2/2566

107
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.66
42,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลทแคร จํากัด บริษัท เคมเทค เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        506/2566       

21/2/2566

108
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,380.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        507/2566       

22/2/2566

109
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
3,156.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        508/2566       

22/2/2566

110
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
16,050.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        509/2566       

22/2/2566

111
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        510/2566       

22/2/2566

112
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
29,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        511/2566       

22/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        512/2566       

22/2/2566

114
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
53,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        513/2566       

22/2/2566

115
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        514/2566       

22/2/2566

116
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อมรรักษ ดีเวลลอปเมนท จํากัด บ.อมรรักษ ดีเวลลอปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        515/2566       

22/2/2566

117
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
13,300.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        516/2566       

22/2/2566

118
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
8,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        517/2566       

22/2/2566

119
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.66
16,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        518/2566       

22/2/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.พ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

120
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.66
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชชณัน  กิตติ์ธเรศ นายชัชชณนั  กิตติ์ธเรศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        519/2566       

23/2/2566

121
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
140.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        520/2566       

23/2/2566

122
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
1,028.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        521/2566       

23/2/2566

123
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ก.พ.66
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967  จํากัด บริษัท ซูมิตร 1967  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        523/2566       

23/2/2566

806,704.80       


