
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
1,650.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ยืดไดนาโม วังโปง ราน ยืดไดนาโม วังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
1,950.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ยืดไดนาโม วังโปง ราน ยืดไดนาโม วังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
5,574.70           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

4

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง

ประจําเดือน ก.พ.65

22,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เลาการยางชนแดน ราน เลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
107,442.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
6,930.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
13,020.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
11,970.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
7,260.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

10
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
87,790.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

11
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
41,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
23,814.78        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

13
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
37,129.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

15
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
72,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565

16

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ก.พ.65

68,245.81         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 1/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

17
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
2,782.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ป.เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด ป.เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/2/2565

18
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,210.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/2/2565

19
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
2,760.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/2/2565

20
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,815.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/2/2565

21
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 4/2/2565

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
9,630.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
14,350.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

24
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
15,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

25
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
5,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
34,775.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
25,680.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
85,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
34,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
9,630.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
9,630.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
19,250.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชรินเมดิคล ราน ชรินเมดิคล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชรินเมดิคล ราน ชรินเมดิคล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
6,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารืมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารืมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
11,760.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง

การแพทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
7,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
25,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บ.คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
37,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอบอินดัสตรี 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอบอินดัสตรี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
19,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
7,788.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,210.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,563.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,066.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาซูตอคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาซูตอคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

47
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
17,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จํากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

48
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
10,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

49
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภณัฑ หจก.เอ็ม อี เวชภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

50
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
10,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส หจก.อิเลฟเวนพลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

51
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
32,940.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมติคอลพลัส จํากัด บ.บางกอกเมติคอลพลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

52
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
25,637.20         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

53
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
7,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

54
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
11,980.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565

56
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 7/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
4,680.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

58
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
1,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลบิล จํากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลบิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

59
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
5,165.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เด็นท จํากัด บ.วี อาร พี เด็นท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

60
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
12,460.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานจงเจริญ เด็นทัลแลป รานจงเจริญ เด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

61
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
8,890.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เด็น เมท จํากัด บ.เด็น เมท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

62
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
2,568.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

63
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
4,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด บ.อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

64
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
5,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

65
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
3,638.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

66
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
3,697.92           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

67
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอเรช่ัน 

จํากัด

บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอเรช่ัน 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

68
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
9,803.34           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

69
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
8,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

70
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันภณัฑ หจก.เซี่ยงไฮทันภณัฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

71
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.พ.65
2,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน JP คอมส ราน JP คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 8/2/2565

72
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ก.พ.65
11,633.04         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

73
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
5,450.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/2/2565

74
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
4,100.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/2/2565

75

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ก.พ.65

5,660.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/2/2565

76
ซื้อวัสดุยานพาหะ

ประจําเดือน ก.พ.65
15,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 10/2/2565

77
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
14,980.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เพาเวอรอินคลูฅด เทคโนโลยี 

จํากัด

บ.เพาเวอรอินคลูฅด เทคโนโลยี 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 11/2/2565

78
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลทแคร หจก.3 เอ็น เฮลทแคร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
2,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,960.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี เอส แลบบอเตอรี่ หจก.แอล บี เอส แลบบอเตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

81
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล บี เอส แลบบอเตอรี่ หจก.แอล บี เอส แลบบอเตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

82
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,975.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,870.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
2,025.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด บ.แอปคาร ฟารมาแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

87
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,494.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
1,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
31,285.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

91
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
34,775.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

92
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
16,360.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

93
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
12,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

94
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
6,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
26,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรเมนู จํากัด บ.โมเดอรเมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
53,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
12,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
10,470.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด บ.นิวไลน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

100
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.65
5,520.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

101
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ก.พ.65
33,348.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

102

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

130,414.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

103

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

77,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายแอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายแอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

104

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

93,978.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอ เมด ลาบาทอรี่ จํากัด บ.ไอ เมด ลาบาทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

105

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

80,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

106

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

21,312.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟอรเมอร จํากัด บ.เฟอรเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

107

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

60,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอ โปรเมดิก หจก.ไบโอ โปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

108

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

23,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

109
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
3,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอรโฟล แอคลิชั่น จํากัด บ.แอรโฟล แอคลิชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

110

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

38,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

111

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65

400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 14/2/2565

112
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ก.พ.65
2,070.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 18/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

113
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
2,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

114
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
3,750.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

115
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
4,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟรฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

116
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
28,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 161 จํากดั บ.หมอยาไทย 161 จํากดั

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

117
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
18,750.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชรินเมดิคอล รานชรินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

118
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

119
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
21,050.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

120
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
9,820.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

121
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

122
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ก.พ.65
7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 21/2/2565

123

ซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง

ประจําเดือน ก.พ.65

14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เลาการยางชนแดน ราน เลาการยางชนแดน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 22/2/2565

124
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65
14,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 22/2/2565

125
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ก.พ.65
35,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 22/2/2565

126

ซื้อครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

ประจําเดือน ก.พ.65

2,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 23/2/2565

127
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ก.พ.65
19,700.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 24/2/2565

128
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
5,808.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 24/2/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

129
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.พ.65
31,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน JP คอมส ราน JP คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 24/2/2565

130
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ก.พ.65
31,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค หจก.แอดไวซแอนดเพอรเฟค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

131
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฑิกา ทองเสี่ยน นางมลฑิกา ทองเสี่ยน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

132
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
2,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทองใหม เนตรผา นางทองใหม เนตรผา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

133
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฑิกา ทองเสี่ยน นางมลฑิกา ทองเสี่ยน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

134
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
22,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ แกวเกตุศรี นางนงลักษณ แกวเกตุศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

135
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ก.พ.65
23,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วรภร ประรัตน น.ส.วรภร ประรัตน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงนิ 28/2/2565

2,407,908.29    


