
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย นางสาวประไพรัตน  ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         1/2565          

01/10/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         2/2565          

01/10/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         3/2565          

01/10/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         4/2565          

01/10/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
13,020.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         5/2565          

01/10/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         6/2565          

01/10/2564

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
45,670.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         7/2565          

01/10/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ต.ค.64

67,775.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         8/2565          

01/10/2564

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
1,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตน  นนทโคตร นางรัตน  นนทโคตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         9/2565          

01/10/2564

10
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         10/2565          

01/10/2564

11
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         11/2565          

01/10/2564

12
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         12/2565          

01/10/2564

13
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอรเตอร จํากัด บ.บูสท ดร้ิงก้ิงวอรเตอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         13/2565          

01/10/2564

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,891.11          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         14/2565          

04/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
 - วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี ศูนยแลบธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         15/2565          

06/10/2564

16
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,969.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรับซัพพลาย จํากัด บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         16/2565          

06/10/2564

17
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,910.85           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         17/2565          

07/10/2564

18
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         18/2565          

08/10/2564

19
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         19/2565          

08/10/2564

20
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,173.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         20/2565          

08/10/2564

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         21/2565          

08/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         22/2565          

08/10/2564

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟวฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         23/2565          

08/10/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,680.80           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         24/2565          

08/10/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,662.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พีเอ็นโปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         25/2565          

08/10/2564

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,607.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         26/2565          

08/10/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
46,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 3 เอ็น เฮลทแคร หจก. 3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         27/2565          

08/10/2564

28
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
546.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         28/2565          

08/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
121.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         29/2565          

08/10/2564

30
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,381.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         30/2565          

08/10/2564

31
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
482.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         31/2565          

08/10/2564

32
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,873.56          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         32/2565          

08/10/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,174.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน บ.ยูนีซัน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         33/2565          

12/10/2564

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         34/2565          

12/10/2564

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,788.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร จํากัด บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         35/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
31,410.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         36/2565          

12/10/2564

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
96,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         37/2565          

12/10/2564

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,062.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         38/2565          

12/10/2564

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         39/2565          

12/10/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         40/2565          

12/10/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         40/2565          

12/10/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดัสตร้ี

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         41/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         42/2565          

12/10/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         42/2565          

12/10/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         43/2565          

12/10/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         44/2565          

12/10/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,480.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         45/2565          

12/10/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,330.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         46/2565          

12/10/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
6,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลล จํากัด บ.ทีโอเคมีคอลล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         47/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         48/2565          

12/10/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
13,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พาตารแลบ จํากัด บ.พาตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         49/2565          

12/10/2564

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         50/2565          

12/10/2564

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ.โพส เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         51/2565          

12/10/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         52/2565          

12/10/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
32,742.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         53/2565          

12/10/2564

56
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,575.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         54/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,590.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด บ.เอฟ ซี พี จํากัด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         55/2565          

12/10/2564

58
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         56/2565          

12/10/2564

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         57/2565          

12/10/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,562.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         58/2565          

12/10/2564

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
38,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         59/2565          

12/10/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,972.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         60/2565          

12/10/2564

63

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน  ต.ค.64

1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         61/2565          

12/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
386.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         62/2565          

12/10/2564

65
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,223.59           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         63/2565          

14/10/2564

66
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         64/2565          

15/10/2564

67
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         65/2565          

18/10/2564

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         66/2565          

18/10/2564

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,809.20           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         67/2565          

18/10/2564

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,247.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         68/2565          

18/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         69/2565          

18/10/2564

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

2,132.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         70/2565          

19/10/2564

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

133,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         71/2565          

19/10/2564

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

26,510.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         72/2565          

19/10/2564

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

8,928.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         73/2565          

19/10/2564

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

100,024.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         74/2565          

19/10/2564

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

137,497.72        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         75/2565          

19/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

334,889.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         76/2565          

19/10/2564

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

230.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         77/2565          

19/10/2564

80
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
141,887.35        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟวเจอรเดตคอเรชั่น กรุป จํากัด บ.ฟวเจอรเดตคอเรชั่น กรุป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         78/2565          

19/10/2564

81
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         79/2565          

20/10/2564

82
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแือดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         80/2565          

20/10/2564

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         81/2565          

20/10/2564

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         82/2565          

20/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
22,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         83/2565          

20/10/2564

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         84/2565          

20/10/2564

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
19,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         85/2565          

20/10/2564

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         86/2565          

20/10/2564

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         87/2565          

20/10/2564

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
27,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         88/2565          

20/10/2564

91

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

16,280.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         89/2565          

20/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

92
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         90/2565          

20/10/2564

93
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนดลิเล็ค

ตริค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         91/2565          

20/10/2564

94
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,969.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         92/2565          

21/10/2564

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         93/2565          

25/10/2564

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรแมนู จํากัด บ.โมเดอรแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         94/2565          

25/10/2564

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟารมา จํากัด บ.ทีแมนฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         95/2565          

25/10/2564

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
54,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         96/2565          

25/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ต.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,387.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         97/2565          

25/10/2564

100
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,884.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         98/2565          

25/10/2564

101
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน  ต.ค.64
92,408.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         99/2565          

25/10/2564

102
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
36,560.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเฟอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         100/2565          

27/10/2564

103
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,649.15           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         101/2565          

28/10/2564

2,425,610.33    


