
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

7
ซื้อวัสดุการแพทย

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค..65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

9
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค..65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

10
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค..64
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

11
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางกําไร  สาหราย นางกําไร  สาหราย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

13
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน ธ.ค.64
130.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564

14
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
321.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  01/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/12/2564

16
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
729.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

17
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
620.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

18
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,540.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็น เน็ตเวิรกโซลูชั่น จํากัด บ.ทีเอ็น เน็ตเวิรกโซลูชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,214.90           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอารซัพพอรต หจก.วีอารซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,446.30           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีคเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีคเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,407.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,254.60           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง บ.เจ.เอส.เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/12/2564

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,840.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3เอ็น เฮลทแคร หจก.3เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

34
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,449.83          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/12/2564

35
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ธ.ค.64
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
270.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

37

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค.64

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

38
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน  09/12/2564

39
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,122.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

40
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,760.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,080.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด บ.ท.ีแมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,920.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,340.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,170.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟารมาซูตอคอล จํากัด บ.ทีแมน ฟารมาซูตอคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

54
ซื้อเวชภัณฑยา

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
53,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็ล จํากัด บ.สตารแล็ล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,550.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,992.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
8,730.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,634.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,810.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

66

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

40,008.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

67

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

36,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

68

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

167,832.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

69

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

180,750.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

70

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

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

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

95,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.64

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,610.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด)จํากัด

บ.แฟซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด)

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,177.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,130.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
46,620.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง J.P.คอมส J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,343.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 15/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,970.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
18,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
32,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
7,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
11,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
9,720.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
10,432.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
52,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชรนิเมดิคอล รานชรินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
5,885.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารืแลบ จํากัด บ.แมคโครฟารืแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,670.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรับโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

73
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.64
1,616.64           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/12/2564

1,327,309.77    


