
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
123,648.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

2
ซื้อครุภัณฑการแพทย 

ประจําเดือน ม.ค.65
458,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
6,930.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
13,640.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
12,540.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
6,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
44,910.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
41,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
23,587.30        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

10
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
47,615.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.65
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
72,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

13

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ค.65

80,624.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

14
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65
10,130.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตะพานหินออกซิเจน หจก.ตะพานหินออกซิเจน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

15
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ม.ค.65
61,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

16
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.65
1,261.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

17
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.65
1,473.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

18
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
9,521.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/1/2565

19
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ค.65
1,030.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

20
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
1,330.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง วังโปงซอคเกอร วังโปงซอคเกอร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

21
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางกําไร  สาหราย นางกําไร  สาหราย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

22
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
25,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

23
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
8,422.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
6,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จํากัด บ.ไบโอคอททอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,375.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
4,410.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภณัฑ หจก.เอ็ม อี เวชภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
3,125.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จํากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/1/2565

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,380.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วี อาร ซัพพอรต หจก.วี อาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
5,285.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
11,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
14,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
9,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

34
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
5,371.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

35

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ค.65

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/1/2565

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,880.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

37

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ค.65

2,830.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,888.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
84,530.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
9,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
10,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
11,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
19,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
22,404.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
16,820.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
60,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
14,250.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
10,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแลบ จํากัด บ.สตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
12,062.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
19,195.80         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
13,910.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด.ว.ีกรุงเทพ จํากัด บ.ว.ีแอนด.ว.ีกรุงเทพ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
4,815.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,280.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซิติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซิติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลล จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
19,570.30         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
6,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

65
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
12,755.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,060.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

67
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.65
1,690.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

68
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
1,647.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

69
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
3,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ จํากัด บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

70

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

18,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บ 2013 จํากัด บ.แล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

71

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

62,145.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

9,527.29           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

13,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

8,928.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

10,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

96,720.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกนิค จํากัด บ.ไดแอกนิค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

67,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอชายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอชายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565

80

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ค.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 13/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 17/1/2565

82
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ค.65
5,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  ทองวิทย นายอาทิตย  ทองวิทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 12/1/2565

83
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ม.ค.65
11,688.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 18/1/2565

84
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ม.ค.65
56,136.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 18/1/2565

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
4,300.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,240.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

87
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,325.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
2,475.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
3,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
21,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

91
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
8,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลล จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

92
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
42,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

93
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
6,075.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

94
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
14,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
19,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
17,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดิสตรี้ 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดิสตรี้ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
8,340.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
62,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

100
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
24,960.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

101
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
21,244.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

102
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
17,196.90         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

103
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

104
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
27,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟซิฟค เฮลรแคร บ.แฟซิฟค เฮลรแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

105
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ม.ค.65
6,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 19/1/2565

106
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
8,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 25/1/2565

107
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
1,650.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 24/1/2565

108

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง

ประจําเดือน ม.ค.65

3,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลาการยางชนแดน รานเลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 25/1/2565

109

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง

ประจําเดือน ม.ค.65

34,869.16         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 26/1/2565

110
ซื้อวัสดุเวชภณัฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ค.65
8,412.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จอยเจริญ เครื่องเขียน ราน จอยเจริญ เครื่องเขียน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 27/1/2565

111
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ค.65
4,112.40           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 27/1/2565

112
ซื้อวสัสดุทันตกรรม  

ประจําเดือน ม.ค.65
11,591.63         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 27/1/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ม.ค.2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
ซื้อวสัสดุทันตกรรม  

ประจําเดือน ม.ค.65
11,591.63         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา เบดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท ดีวา เบดิคอล ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 27/1/2565

2,394,568.91    


