
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         524/2566        

1/3/2566

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         525/2566        

1/3/2566

3

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ีค.66

 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปโตรเลียม จํากัด บ.วนิดาการปโตรเลียม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         526/2566        

1/3/2566

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         527/2566        

1/3/2566

5
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         528/2566        

1/3/2566

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
75,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็มอินเตอร

เทค จํากัด

บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็มอินเตอร

เทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         529/2566        

1/3/2566

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรพิรรณ  อัครชลพัฒน นางสาวศิริพรรณ  อัครชลพัฒน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         530/2566        

1/3/2566

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         531/2566        

1/3/2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

9

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

40,220.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         532/2566        

1/3/2566

10

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

460.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         533/2566        

1/3/2566

11
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ม.ีค.66
260.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         534/2566        

2/3/2566

12
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ีค.66
1,159.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         535/2566        

2/3/2566

13
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ีค.66
2,144.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         536/2566        

2/3/2566

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
45,904.61         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         537/2566        

8/3/2566

15
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
5,550.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         538/2566        

9/3/2566

16
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
30,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อิเลฟเวน พลัซ หจก. อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         539/2566        

9/3/2566
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วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

17
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66
24,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอวา เจเนซิส จํากัด บ.เอวา เจเนซิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         540/2566        

9/3/2566

18
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
6,808.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอรจิคอล ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอรจิคอล ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         541/2566        

9/3/2566

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
3,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.เจเอช เมดิคอล จํากัด บ.บ.ีเจเอช เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         542/2566        

9/3/2566

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
13,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลธแคร หจก.3 เอ็น เฮลธแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         543/2566        

9/3/2567

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
1,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         544/2566        

9/3/2566

22
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         545/2566        

9/3/2566

23
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ีค.66
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด บ.โตโยตาเพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         546/2566        

9/3/2566

24
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
6,550.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         547/2566        

10/3/2566
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หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
22,965.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         548/2566        

10/3/2566

26
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
27,690.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         549/2566        

10/3/2566

27
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
16,560.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป ราน จงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         550/2566        

10/3/2566

28
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ีค.66
7,062.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         551/2566        

10/3/2566

29
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ีค.66
13,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         552/2566        

10/3/2566

30
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ีค.66
4,110.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช (1988) จํากัด บ.เอสดี ทันตเวช (1988) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         553/2566        

10/3/2566

31

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

80,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         554/2566        

10/3/2566

32

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

105,008.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด บาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด บาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         555/2566        

10/3/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

166,692.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         556/2566        

10/3/2566

34

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.66

60,950.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         557/2566        

10/3/2566

35
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
9,596.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิเชน จํากัด บ.เมดิเชน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         558/2566        

13/3/2566

36
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         559/2566        

13/3/2566

37
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
3,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         560/2566        

13/3/2566

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
12,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         561/2566        

13/3/2566

39
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.66
12,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง 0

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         562/2566        

13/3/2566

40
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
13,970.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         563/2566        

15/3/2566



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

41
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
21,344.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         564/2566        

15/3/2566

42
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
16,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีวา แคร หจก.วีวา แคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         565/2566        

17/3/2566

43
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
3,150.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         566/2566        

17/3/2566

44
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
32,275.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         567/2566        

17/3/2566

45
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
7,145.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         568/2566        

17/3/2566

46
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.66
6,125.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         569/2566        

17/3/2566

902,951.61       


