
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 11,550.00    11,550.00   เฉพาะเจาะจงอนัญญา เค้าโนนกอก 11,550.00  อนัญญา เค้าโนนกอก 11,550.00 ราคาต่ าสุด 8335/2563 01-มิ.ย.-63
2 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,770.00      4,770.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,770.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,770.00   ราคาต่ าสุด 8336/2563 01-มิ.ย.-63
3 วสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000.00      3,000.00    เฉพาะเจาะจงนายราวนิ อินธจิันทร์ 3,000.00    นายราวนิ อินธจิันทร์ 3,000.00   ราคาต่ าสุด 8430/2563 01-มิ.ย.-63
4 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ     2,700.00      2,700.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทริคัล จ ากัด2,700.00    บริษทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทริคัล จ ากัด2,700.00   ราคาต่ าสุด 8341/2563 02-มิ.ย.-63
5 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 10 รายการ 1,758.00      1,758.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 1,758.00    บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด1,758.00   ราคาต่ าสุด 8340/2563 04-มิ.ย.-63
6 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 220.00        220.00       เฉพาะเจาะจงอัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 220.00      อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 220.00     ราคาต่ าสุด 8347/2563 04-มิ.ย.-63
7 วสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00      4,500.00    เฉพาะเจาะจงนางบวัผัน ปนามะเส 4,500.00    นางบวัผัน ปนามะเส 4,500.00   ราคาต่ าสุด 8429/2563 04-มิ.ย.-63
8 วสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,500.00      2,500.00    เฉพาะเจาะจงนายทเุรียน แม๊กพมิาย 2,500.00    นายทเุรียน แม๊กพมิาย 2,500.00   ราคาต่ าสุด 8431/2563 04-มิ.ย.-63
9 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ 2,614.00      2,614.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,614.00    บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,614.00   ราคาต่ าสุด 8342/2563 04-มิ.ย.-63
10 สมุนไพร จ านวน 12 รายการ 50,000.00    50,000.00   เฉพาะเจาะจงร้านวา่น สมุนไพร ไม้มงคล บา้นบ าเพญ็ผล50,000.00  ร้านวา่น สมุนไพร ไม้มงคล บา้นบ าเพญ็ผล50,000.00 ราคาต่ าสุด 7769/2563 05-มิ.ย.-63
11 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจงPP ดีไซน์ 1,200.00    PP ดีไซน์ 1,200.00   ราคาต่ าสุด 8345/2563 05-มิ.ย.-63
12 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 3,210.00      3,210.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,210.00    หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,210.00   ราคาต่ าสุด 8351/2563 05-มิ.ย.-63
13 จ้างปรับปรุงหอ้งแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายการ170,237.00  170,237.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เสฎฐวฒิุ การโยธา 170,237.00    หจก.เสฎฐวฒิุ การโยธา 170,237.00  ราคาต่ าสุด 8105/2563 05-มิ.ย.-63
14 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 450.00        450.00       เฉพาะเจาะจงหจก.ปา้ย ดีไซน์ 450.00      หจก.ปา้ย ดีไซน์ 450.00     ราคาต่ าสุด 8525/2563 08-มิ.ย.-63
15 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 180.00        180.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 180.00      ร้านเอพเีอส 180.00     ราคาต่ าสุด 8526/2563 08-มิ.ย.-63
16 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00       เฉพาะเจาะจงนางสาวส าอางค์ สุจริต 800.00      นางสาวส าอางค์ สุจริต 800.00     ราคาต่ าสุด 8353/2563 08-มิ.ย.-63
17 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ665,330.00  665,330.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โตโยต้าภมูิใจคุณวาสี จ ากัด 665,330.00    บริษทั โตโยต้าภมูิใจคุณวาสี จ ากัด665,330.00  ราคาต่ าสุด 8361/2563 09-มิ.ย.-63
18 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 150.00        150.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 150.00      ร้านเอพเีอส 150.00     ราคาต่ าสุด 8367/2563 09-มิ.ย.-63
19 ออกซิเจน จ านวน 1 รายการ 2,097.20      2,097.20    เฉพาะเจาะจงดี.ดี.ออกซิเจน 2,097.20    ดี.ดี.ออกซิเจน 2,097.20   ราคาต่ าสุด 8379/2563 09-มิ.ย.-63
20 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 28,000.00    28,000.00   เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภทัร 28,000.00  หจก.พ พรรณภทัร 28,000.00 ราคาต่ าสุด 8380/2563 09-มิ.ย.-63
21 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 660.00        660.00       เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภทัร 660.00      หจก.พ พรรณภทัร 660.00     ราคาต่ าสุด 8381/2563 09-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 955,926.20  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,540.00      1,540.00    เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภทัร 1,540.00    หจก.พ พรรณภทัร 1,540.00   ราคาต่ าสุด 8382/2563 09-มิ.ย.-63
23 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 960.00        960.00       เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 960.00      หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)960.00     ราคาต่ าสุด 8387/2563 10-มิ.ย.-63
24 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,000.00      3,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,000.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,000.00   ราคาต่ าสุด 8397/2563 10-มิ.ย.-63
25 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 7,600.00      7,600.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 7,600.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)7,600.00   ราคาต่ าสุด 8398/2563 10-มิ.ย.-63
26 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,010.00      1,010.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด 1,010.00    บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด1,010.00   ราคาต่ าสุด 8401/2563 10-มิ.ย.-63
27 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,040.00      1,040.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด 1,040.00    บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด1,040.00   ราคาต่ าสุด 8403/2563 10-มิ.ย.-63
28 วสัดุเกษตร จ านวน 4 รายการ 3,000.00      3,000.00    เฉพาะเจาะจงร้านวทิยาพาณิชย์ 3,000.00    ร้านวทิยาพาณิชย์ 3,000.00   ราคาต่ าสุด 8432/2563 10-มิ.ย.-63
29 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00    เฉพาะเจาะจงร้านวทิยาพาณิชย์ 1,000.00    ร้านวทิยาพาณิชย์ 1,000.00   ราคาต่ าสุด 8433/2563 10-มิ.ย.-63
30 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจงมารีย์ซีตัส 10,000.00  มารีย์ซีตัส 10,000.00 ราคาต่ าสุด 8434/2563 10-มิ.ย.-63
31 ครุภณัฑ์การแพทย์  จ านวน 1 รายการ 215,000.00  215,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 215,000.00    บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 215,000.00  ราคาต่ าสุด 8071/2563 11-มิ.ย.-63
32 ครุภณัฑ์เกษตร จ านวน 5 รายการ 7,110.00      7,110.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 7,110.00    บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด7,110.00   ราคาต่ าสุด 8405/2563 11-มิ.ย.-63
33 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 109,000.00  109,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด 109,000.00    บริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด109,000.00  ราคาต่ าสุด 8092/2563 12-มิ.ย.-63
34 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 74,000.00    74,000.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว ีแคร์ เมดไลน์ 74,000.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ว ีแคร์ เมดไลน์74,000.00 ราคาต่ าสุด 8129/2563 12-มิ.ย.-63
35 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 480.00        480.00       เฉพาะเจาะจงร้านภกัดีเภสัช 480.00      ร้านภกัดีเภสัช 480.00     ราคาต่ าสุด 8408/2563 12-มิ.ย.-63
36 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 690.00        690.00       เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 690.00      ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 690.00     ราคาต่ าสุด 8411/2563 15-มิ.ย.-63
37 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 7,000.00    ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 7,000.00   ราคาต่ าสุด 8412/2563 15-มิ.ย.-63
38 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 18,190.00    18,190.00   เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 18,190.00  ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 18,190.00 ราคาต่ าสุด 8413/2563 15-มิ.ย.-63
39 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ 14,338.00    14,338.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 14,338.00  หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555)14,338.00 ราคาต่ าสุด 8414/2563 15-มิ.ย.-63
40 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 3,500.00      3,500.00    เฉพาะเจาะจงร้านฟองเบยีร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์ 3,500.00    ร้านฟองเบยีร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์3,500.00   ราคาต่ าสุด 8417/2563 15-มิ.ย.-63
41 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,700.00      6,700.00    เฉพาะเจาะจงมันนี โทนเนอร์ 6,700.00    มันนี โทนเนอร์ 6,700.00   ราคาต่ าสุด 8439/2563 15-มิ.ย.-63
42 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ 33,000.00    33,000.00   เฉพาะเจาะจงร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 33,000.00  ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 33,000.00 ราคาต่ าสุด 8459/2563 15-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 518,158.00  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 7,704.00      7,704.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 7,704.00    บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด7,704.00   ราคาต่ าสุด 8438/2563 16-มิ.ย.-63
44 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 5,564.00      5,564.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 5,564.00    บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด5,564.00   ราคาต่ าสุด 8437/2563 16-มิ.ย.-63
45 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 15,000.00  

บริษทั คิทคอม ช็อป 
จ ากัด

15,000.00 ราคาต่ าสุด 8363/2563 17-มิ.ย.-63
46 จ้างต่อเติมอาคารผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง จ านวน 1 รายการ298,500.00  298,500.00    เฉพาะเจาะจงร้านวชิุดา3 298,500.00    ร้านวชิุดา3 298,500.00  ราคาต่ าสุด 8121/2563 17-มิ.ย.-63
47 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 12,700.00    12,700.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 12,700.00  บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 12,700.00 ราคาต่ าสุด 8428/2563 17-มิ.ย.-63
48 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 100.00        100.00       เฉพาะเจาะจงมารีย์ซีตัส 100.00      มารีย์ซีตัส 100.00     ราคาต่ าสุด 8435/2563 17-มิ.ย.-63
49 วสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจงนายพษิณุ สุนทรวฒัน์ 1,200.00    นายพษิณุ สุนทรวฒัน์ 1,200.00   ราคาต่ าสุด 8447/2563 18-มิ.ย.-63
50 จ้างปรับที่โรงบาล จ านวน 1 รายการ 2,450.00      2,450.00    เฉพาะเจาะจงนายสมพร ประจันทา 2,450.00    นายสมพร ประจันทา 2,450.00   ราคาต่ าสุด 8450/2563 19-มิ.ย.-63
51 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 2,066.40      2,066.40    เฉพาะเจาะจงร้านมั่นใจบริการ 2,066.40    ร้านมั่นใจบริการ 2,066.40   ราคาต่ าสุด 8503/2563 20-มิ.ย.-63
52 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,700.00      3,700.00    เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 3,700.00    ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 3,700.00   ราคาต่ าสุด 8443/2563 22-มิ.ย.-63
53 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00      บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00     ราคาต่ าสุด 8446/2563 22-มิ.ย.-63
54 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 160.00        160.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 160.00      ร้านเอพเีอส 160.00     ราคาต่ าสุด 8448/2563 22-มิ.ย.-63
55 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 3,540.00      3,540.00    เฉพาะเจาะจงนางสถิต จักรชัย 3,540.00    นางสถิต จักรชัย 3,540.00   ราคาต่ าสุด 8449/2563 22-มิ.ย.-63
56 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 560.00        560.00       เฉพาะเจาะจงร้านมีดีไซน์ 560.00      ร้านมีดีไซน์ 560.00     ราคาต่ าสุด 8461/2563 22-มิ.ย.-63
57 ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,815.00      4,815.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เค.เอช.ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด4,815.00    บริษทั เค.เอช.ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด4,815.00   ราคาต่ าสุด 8463/2563 22-มิ.ย.-63
58 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 240.00        240.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 240.00      ร้านเอพเีอส 240.00     ราคาต่ าสุด 8535/2563 22-มิ.ย.-63
59 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 3 รายการ 660.00        660.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 660.00      ร้านเอพเีอส 660.00     ราคาต่ าสุด 8536/2563 22-มิ.ย.-63
60 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 300.00        300.00       เฉพาะเจาะจงโยอาร์ตโฆษณา 300.00      โยอาร์ตโฆษณา 300.00     ราคาต่ าสุด 8547/2563 22-มิ.ย.-63
61 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 180.00        180.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 180.00      ร้านเอพเีอส 180.00     ราคาต่ าสุด 8561/2563 22-มิ.ย.-63
62 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 15,921.60    15,921.60   เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 15,921.60  บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด15,921.60 ราคาต่ าสุด 8444/2563 22-มิ.ย.-63
63 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,150.00      1,150.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,150.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,150.00   ราคาต่ าสุด 8458/2563 23-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 377,011.00  

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 4 รายการ 1,600.00      1,600.00    เฉพาะเจาะจงร้านฮักดี สตูดิโอ 1,600.00    ร้านฮักดี สตูดิโอ 1,600.00   ราคาต่ าสุด 8460/2563 24-มิ.ย.-63
65 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ 973.70        973.70       เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 973.70      

หจก.เสริมการไฟฟา้ 
(2555)

973.70     ราคาต่ าสุด 8462/2563 24-มิ.ย.-63
66 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 150.00        150.00       เฉพาะเจาะจงโยอาร์ตโฆษณา 150.00      โยอาร์ตโฆษณา 150.00     ราคาต่ าสุด 8479/2563 25-มิ.ย.-63
67 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 640.00        640.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 640.00      ร้านเอพเีอส 640.00     ราคาต่ าสุด 8480/2563 25-มิ.ย.-63
68 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 รายการ 180.00        180.00       เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 180.00      ร้านเอพเีอส 180.00     ราคาต่ าสุด 8487/2563 25-มิ.ย.-63
69 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 6,580.00      6,580.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 6,580.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด6,580.00   ราคาต่ าสุด 8475/2563 26-มิ.ย.-63
70 วสัดุบริโภค จ านวน 12 รายการ 3,257.00      3,257.00    เฉพาะเจาะจงร้านฟา้ภกัดี 3,257.00    ร้านฟา้ภกัดี 3,257.00   ราคาต่ าสุด 8490/2563 26-มิ.ย.-63
71 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 3,800.00      3,800.00    เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 3,800.00    ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 3,800.00   ราคาต่ าสุด 8474/2563 29-มิ.ย.-63
72 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 8,100.00      8,100.00    เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 8,100.00    ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 8,100.00   ราคาต่ าสุด 8476/2563 29-มิ.ย.-63
73 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซ์เรย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00    25,000.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00  บริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00 ราคาต่ าสุด 8073/2563 30-มิ.ย.-63
74 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 6,370.00      6,370.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 6,370.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 6,370.00   ราคาต่ าสุด 8488/2563 30-มิ.ย.-63
75 วสัดุไฟฟา้ ประปา และก่อสร้าง จ านวน 82 รายการ34,055.00    34,055.00   เฉพาะเจาะจงร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 34,055.00  ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 34,055.00 ราคาต่ าสุด 8489/2563 30-มิ.ย.-63
76 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 47,630.00    47,630.00   เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 47,630.00  หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม47,630.00 ราคาต่ าสุด 8492/2563 30-มิ.ย.-63
77 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,220.00      2,220.00    เฉพาะเจาะจงน้ าด่ืมไอคิว 2,220.00    น้ าด่ืมไอคิว 2,220.00   ราคาต่ าสุด 8564/2563 30-มิ.ย.-63
78 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 4,957.30      4,957.30    เฉพาะเจาะจงบริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 4,957.30    บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด4,957.30   ราคาต่ าสุด 8603/2563 30-มิ.ย.-63
79 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ7,800.00      7,800.00    เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 7,800.00    รพ.ชัยภมูิ 7,800.00   ราคาต่ าสุด /2563 04-มิ.ย.-63
80 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ19,515.00    19,515.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,515.00  บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,515.00 ราคาต่ าสุด 8348/2563 05-มิ.ย.-63
81 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ11,650.00    11,650.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั เค เค ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด11,650.00  บริษทั เค เค ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด11,650.00 ราคาต่ าสุด 8349/2563 05-มิ.ย.-63
82 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ5,950.00      5,950.00    เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 5,950.00    รพ.ชัยภมูิ 5,950.00   ราคาต่ าสุด /2563 05-มิ.ย.-63
83 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 7,000.00    รพ.ชัยภมูิ 7,000.00   ราคาต่ าสุด /2563 08-มิ.ย.-63
84 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ21,000.00    21,000.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด 21,000.00  บริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด21,000.00 ราคาต่ าสุด 8350/2563 10-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 218,428.00  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ15,870.00    15,870.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 15,870.00  บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 15,870.00 ราคาต่ าสุด 8383/2563 10-มิ.ย.-63
86 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ42,200.00    42,200.00   เฉพาะเจาะจงพ ิพฒัน์ ผล 6 42,200.00  พ ิพฒัน์ ผล 6 42,200.00 ราคาต่ าสุด 8384/2563 10-มิ.ย.-63
87 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,108.80      4,108.80    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,108.80    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,108.80   ราคาต่ าสุด 8385/2563 10-มิ.ย.-63
88 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ6,163.20      6,163.20    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด6,163.20    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด6,163.20   ราคาต่ าสุด 8386/2563 10-มิ.ย.-63
89 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,500.00      3,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด 3,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด3,500.00   ราคาต่ าสุด 8409/2563 12-มิ.ย.-63
90 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,500.00      4,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด 4,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด4,500.00   ราคาต่ าสุด 8410/2563 12-มิ.ย.-63
91 ยา จ านวน 1 รายการ 19,260.00    19,260.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 19,260.00  องค์การเภสัชกรรม 19,260.00 ราคาต่ าสุด 8327/2563 01-มิ.ย.-63
92 ยา จ านวน 2 รายการ 338.00        338.00       เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 338.00      รพ.ชัยภมูิ 338.00     ราคาต่ าสุด /2563 02-มิ.ย.-63
93 ยา จ านวน 2 รายการ 4,900.00      4,900.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด4,900.00    บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด4,900.00   ราคาต่ าสุด 8355/2563 04-มิ.ย.-63
94 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,200.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด3,200.00   ราคาต่ าสุด 8356/2563 04-มิ.ย.-63
95 ยา จ านวน 1 รายการ 4,333.50      4,333.50    เฉพาะเจาะจงบริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,333.50    บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,333.50   ราคาต่ าสุด 8357/2563 04-มิ.ย.-63
96 ยา จ านวน 1 รายการ 4,650.00      4,650.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 4,650.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด4,650.00   ราคาต่ าสุด 8358/2563 04-มิ.ย.-63
97 ยา จ านวน 1 รายการ 1,320.00      1,320.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน 1,320.00    หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน1,320.00   ราคาต่ าสุด 8359/2563 04-มิ.ย.-63
98 ยา จ านวน 2 รายการ 9,900.00      9,900.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน 9,900.00    หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน9,900.00   ราคาต่ าสุด 8360/2563 04-มิ.ย.-63
99 ยา จ านวน 1 รายการ 4,400.00      4,400.00    เฉพาะเจาะจงฝ่ายแพทย์แผนไทย 4,400.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 4,400.00   ราคาต่ าสุด /2563 04-มิ.ย.-63
100 ยา จ านวน 1 รายการ 9,900.00      9,900.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด9,900.00    บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด9,900.00   ราคาต่ าสุด 8364/2563 05-มิ.ย.-63
101 ยา จ านวน 1 รายการ 16,200.00    16,200.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 16,200.00  บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด16,200.00 ราคาต่ าสุด 8365/2563 05-มิ.ย.-63
102 ยา จ านวน 2 รายการ 38,520.00    38,520.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 38,520.00  องค์การเภสัชกรรม 38,520.00 ราคาต่ าสุด 8366/2563 05-มิ.ย.-63
103 ยา จ านวน 2 รายการ 28,890.00    28,890.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 28,890.00  องค์การเภสัชกรรม 28,890.00 ราคาต่ าสุด 8368/2563 05-มิ.ย.-63
104 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00    26,400.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 26,400.00  องค์การเภสัชกรรม 26,400.00 ราคาต่ าสุด 8369/2563 05-มิ.ย.-63
105 ยา จ านวน 1 รายการ 10,600.00    10,600.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 10,600.00  องค์การเภสัชกรรม 10,600.00 ราคาต่ าสุด 8370/2563 05-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 259,153.50  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 2 รายการ 7,150.00      7,150.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 7,150.00    องค์การเภสัชกรรม 7,150.00   ราคาต่ าสุด 8371/2563 05-มิ.ย.-63
107 ยา จ านวน 1 รายการ 561.90        561.90       เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 561.90      องค์การเภสัชกรรม 561.90     ราคาต่ าสุด 8372/2563 05-มิ.ย.-63
108 ยา จ านวน 1 รายการ 360.00        360.00       เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 360.00      องค์การเภสัชกรรม 360.00     ราคาต่ าสุด 8373/2563 05-มิ.ย.-63
109 ยา จ านวน 3 รายการ 3,467.52      3,467.52    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 3,467.52    องค์การเภสัชกรรม 3,467.52   ราคาต่ าสุด 8374/2563 05-มิ.ย.-63
110 ยา จ านวน 1 รายการ 45,165.77    45,165.77   เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 945,165.77  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 945,165.77 ราคาต่ าสุด /2563 05-มิ.ย.-63
111 ยา จ านวน 1 รายการ 12,700.00    12,700.00   เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 912,700.00  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 912,700.00 ราคาต่ าสุด /2563 05-มิ.ย.-63
112 ยา จ านวน 2 รายการ 4,658.00      4,658.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 4,658.00    องค์การเภสัชกรรม 4,658.00   ราคาต่ าสุด 8375/2563 08-มิ.ย.-63
113 ยา จ านวน 2 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 1,200.00    องค์การเภสัชกรรม 1,200.00   ราคาต่ าสุด 8377/2563 08-มิ.ย.-63
114 ยา จ านวน 1 รายการ 17,400.00    17,400.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 17,400.00  บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด17,400.00 ราคาต่ าสุด 8388/2563 08-มิ.ย.-63
115 ยา จ านวน 1 รายการ 6,501.60      6,501.60    เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 6,501.60    บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด6,501.60   ราคาต่ าสุด 8389/2563 08-มิ.ย.-63
116 ยา จ านวน 2 รายการ 5,570.00      5,570.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 5,570.00    บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 5,570.00   ราคาต่ าสุด 8396/2563 08-มิ.ย.-63
117 ยา จ านวน 1 รายการ 20,223.00    20,223.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,223.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,223.00 ราคาต่ าสุด 8337/2563 08-มิ.ย.-63
118 ยา จ านวน 1 รายการ 1,391.00      1,391.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,391.00    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,391.00   ราคาต่ าสุด 8400/2563 08-มิ.ย.-63
119 ยา จ านวน 1 รายการ 3,638.00      3,638.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00    บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00   ราคาต่ าสุด 8402/2563 08-มิ.ย.-63
120 ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 9,600.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด9,600.00   ราคาต่ าสุด 8404/2563 09-มิ.ย.-63
121 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด3,200.00    บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด3,200.00   ราคาต่ าสุด 8406/2563 10-มิ.ย.-63
122 ยา จ านวน 1 รายการ 33,505.90    33,505.90   เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 933,505.90  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 933,505.90 ราคาต่ าสุด /2563 11-มิ.ย.-63
123 ยา จ านวน 1 รายการ 10,200.00    10,200.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,200.00  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,200.00 ราคาต่ าสุด 8422/2563 12-มิ.ย.-63
124 ยา จ านวน 3 รายการ 3,300.00      3,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทโีอเคมิคอลส์(1979) 
จ ากัด

3,300.00    
บริษทั ทโีอเคมิคอลส์
(1979) จ ากัด

3,300.00   ราคาต่ าสุด 8418/2563 15-มิ.ย.-63
125 ยา จ านวน 1 รายการ 1,040.00      1,040.00    เฉพาะเจาะจงหจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 1,040.00    หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี1,040.00   ราคาต่ าสุด 8423/2563 15-มิ.ย.-63
126 ยา จ านวน 1 รายการ 1,425.00      1,425.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ทโีอเคมิคอลส์(1979) จ ากัด 1,425.00    บริษทั ทโีอเคมิคอลส์(1979) จ ากัด1,425.00   ราคาต่ าสุด 8424/2563 15-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 192,257.69  

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
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หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 2 รายการ 18,350.00    18,350.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด18,350.00  บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด18,350.00 ราคาต่ าสุด 8425/2563 15-มิ.ย.-63
128 ยา จ านวน 1 รายการ 11,566.70    11,566.70   เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จ ากัด11,566.70  บริษทั ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จ ากัด11,566.70 ราคาต่ าสุด 8426/2563 15-มิ.ย.-63
129 ยา จ านวน 1 รายการ 3,477.50      3,477.50    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอกตรงเคมมีภณัฑ์ (1985) จ ากัด3,477.50    บริษทั เอกตรงเคมมีภณัฑ์ (1985) จ ากัด3,477.50   ราคาต่ าสุด 8427/2563 15-มิ.ย.-63
130 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00    36,594.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00 ราคาต่ าสุด 8436/2563 16-มิ.ย.-63
131 ยา จ านวน 1 รายการ 2,455.20      2,455.20    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 92,455.20    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 92,455.20   ราคาต่ าสุด /2563 16-มิ.ย.-63
132 ยา จ านวน 2 รายการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 9,000.00    บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 9,000.00   ราคาต่ าสุด 8440/2563 18-มิ.ย.-63
133 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 10,000.00  องค์การเภสัชกรรม 10,000.00 ราคาต่ าสุด 8441/2563 18-มิ.ย.-63
134 ยา จ านวน 1 รายการ 15,299.55    15,299.55   เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 915,299.55  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 915,299.55 ราคาต่ าสุด /2563 18-มิ.ย.-63
135 ยา จ านวน 1 รายการ 9,500.00      9,500.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 9,500.00    องค์การเภสัชกรรม 9,500.00   ราคาต่ าสุด 8451/2563 19-มิ.ย.-63
136 ยา จ านวน 1 รายการ 6,131.10      6,131.10    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 6,131.10    องค์การเภสัชกรรม 6,131.10   ราคาต่ าสุด 8452/2563 19-มิ.ย.-63
137 ยา จ านวน 2 รายการ 6,045.50      6,045.50    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 6,045.50    องค์การเภสัชกรรม 6,045.50   ราคาต่ าสุด 8454/2563 19-มิ.ย.-63
138 ยา จ านวน 5 รายการ 10,805.00    10,805.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 10,805.00  องค์การเภสัชกรรม 10,805.00 ราคาต่ าสุด 8455/2563 19-มิ.ย.-63
139 ยา จ านวน 1 รายการ 12,958.13    12,958.13   เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13 ราคาต่ าสุด 8457/2563 19-มิ.ย.-63
140 ยา จ านวน 1 รายการ 520.00        520.00       เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 520.00      รพ.ชัยภมูิ 520.00     ราคาต่ าสุด /2563 19-มิ.ย.-63
141 ยา จ านวน 1 รายการ 1,150.00      1,150.00    เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 1,150.00    รพ.ชัยภมูิ 1,150.00   ราคาต่ าสุด /2563 19-มิ.ย.-63
142 ยา จ านวน 1 รายการ 1,358.10      1,358.10    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,358.10    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,358.10   ราคาต่ าสุด /2563 22-มิ.ย.-63
143 ยา จ านวน 1 รายการ 1,250.00      1,250.00    เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00    โรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00   ราคาต่ าสุด /2563 23-มิ.ย.-63
144 ยา จ านวน 1 รายการ 116,346.24  116,346.24    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9116,346.24    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9116,346.24  ราคาต่ าสุด /2563 23-มิ.ย.-63
145 ยา จ านวน 1 รายการ 39,600.00    39,600.00   เฉพาะเจาะจงฝ่ายแพทย์แผนไทย 39,600.00  ฝ่ายแพทย์แผนไทย 39,600.00 ราคาต่ าสุด /2563 24-มิ.ย.-63
145 ยา จ านวน 1 รายการ 25,000.00    25,000.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,000.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,000.00 ราคาต่ าสุด 8458/2563 25-มิ.ย.-63
147 ยา จ านวน 1 รายการ 12,300.00    12,300.00   เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 12,300.00  องค์การเภสัชกรรม 12,300.00 ราคาต่ าสุด 8486/2563 29-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 349,707.02  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ยา จ านวน 1 รายการ 52,451.40    52,451.40   เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 952,451.40  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 952,451.40 ราคาต่ าสุด 29-มิ.ย.-63
149 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,720.00      2,720.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด 2,720.00    

บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ 
จ ากัด

2,720.00   ราคาต่ าสุด 8354/2563 04-มิ.ย.-63
150 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 4 รายการ 2,510.00      2,510.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 2,510.00    หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 2,510.00   ราคาต่ าสุด 8481/2563 11-มิ.ย.-63
151 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 400.00        400.00       เฉพาะเจาะจงบ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00      บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00     ราคาต่ าสุด 8482/2563 18-มิ.ย.-63
152 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 6 รายการ 4,030.00      4,030.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี4,030.00    บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี4,030.00   ราคาต่ าสุด 8483/2563 22-มิ.ย.-63
153 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 1,080.00      1,080.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี1,080.00    บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี1,080.00   ราคาต่ าสุด 8484/2563 25-มิ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 63,191.40 

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


