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วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 6 รายการ 2,630.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 2,100.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
630.00
ซ่อมห้องส่งเสริม จานวน 2 รายการ 5,500.00
วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน37,171.00
61 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
51,380.00
ค่ากาจัดขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ 5,802.80
วัสดุบริโภค จานวน 4 รายการ
2,010.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
600.00
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ 48,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ 14,800.00
สมุนไพร จานวน 3 รายการ
13,260.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
300.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,020.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ 1,600.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั100.00
ด
ราคาต่าสุด 0719/2564 01-มี.ค.-64
ด
100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั100.00
2,630.00 ราคาต่าสุด 0722/2564 01-มี.ค.-64
2,630.00 จักรปูทอง
2,630.00 เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง
2,100.00 ราคาต่าสุด 0723/2564 01-มี.ค.-64
2,100.00 เอี๋ยวฮงพานิช
2,100.00 เฉพาะเจาะจง เอี๋ยวฮงพานิช
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั630.00
ด
ราคาต่าสุด 0724/2564 01-มี.ค.-64
ด
630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั630.00
5,500.00 ราคาต่าสุด 0725/2564 01-มี.ค.-64
5,500.00 นายกิติพงษ์ วาจายิ้ม
5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วาจายิ้ม
37,171.00 ราคาต่าสุด 0726/2564 01-มี.ค.-64
37,171.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
37,171.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
51,380.00 ราคาต่าสุด 0741/2564 01-มี.ค.-64
51,380.00 หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม
51,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิ ตรเลียม
5,802.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด 5,802.80 บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จากัด 5,802.80 ราคาต่าสุด 0747/2564 01-มี.ค.-64
2,010.00 ราคาต่าสุด 0748/2564 01-มี.ค.-64
2,010.00 น้าดื่มไอคิว
2,010.00 เฉพาะเจาะจง น้าดื่มไอคิว
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0728/2564 02-มี.ค.-64
ากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั600.00
ด
ราคาต่าสุด 0729/2564 02-มี.ค.-64
ด
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั600.00
บริษัท นาวิวัฒน์การช่าง (1992) จากั48,000.00
ด
ราคาต่าสุด 0463/2564 02-มี.ค.-64
ด
48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992) จากั48,000.00
14,800.00 ราคาต่าสุด 0727/2564 02-มี.ค.-64
14,800.00 มันนี โทนเนอร์
14,800.00 เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
13,260.00 ราคาต่าสุด 0734/2564 03-มี.ค.-64
13,260.00 นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
13,260.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0736/2564 03-มี.ค.-64
ากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0737/2564 03-มี.ค.-64
ากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0738/2564 03-มี.ค.-64
ากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั300.00
ด
ราคาต่าสุด 0742/2564 04-มี.ค.-64
ด
300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั300.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0743/2564 04-มี.ค.-64
ากัด
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,020.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0744/2564 04-มี.ค.-64
ากัด
1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,020.00
1,600.00 ราคาต่าสุด 0745/2564 04-มี.ค.-64
1,600.00 อู่ช่างรัตน์
1,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
รวมทั้งสิ้น

191,903.80

ลาดับ
22
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42

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
560.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 100.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 5 รายการ
8,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 4,500.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
100.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 4 รายการ 4,700.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ 1,348.20
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
1,248.00
วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ
4,824.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
400.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 90.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 210,978.20
รายการ
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ5,650.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ4,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 1,134.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 796.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 5,100.00
จ้างขุดหลุม จานวน 1 รายการ
9,780.00
สมุนไพร จานวน 2 รายการ
13,860.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
560.00 ราคาต่าสุด 0746/2564 05-มี.ค.-64
560.00 Stream Work
560.00 เฉพาะเจาะจง Stream Work
100.00 ราคาต่าสุด 0761/2564 08-มี.ค.-64
100.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
100.00 เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
8,500.00 ราคาต่าสุด 0752/2564 09-มี.ค.-64
8,500.00 หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต
8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต
4,500.00 ราคาต่าสุด 0756/2564 10-มี.ค.-64
4,500.00 มันนี โทนเนอร์
4,500.00 เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
100.00 ราคาต่าสุด 0754/2564 11-มี.ค.-64
100.00 ไทยเจริญการยาง
100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง
4,700.00 ราคาต่าสุด 0755/2564 11-มี.ค.-64
4,700.00 อู่ช่างรัตน์
4,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
1,348.20 ราคาต่าสุด 0757/2564 11-มี.ค.-64
1,348.20 ดี.ดี.ออกซิเจน
1,348.20 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
1,248.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,248.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,248.00 ราคาต่าสุด 0759/2564 12-มี.ค.-64
4,824.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,824.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,824.00 ราคาต่าสุด 0760/2564 12-มี.ค.-64
400.00 ราคาต่าสุด 0775/2564 16-มี.ค.-64
400.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จขากัด
400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จขากัด
100.00 ราคาต่าสุด 0774/2564 17-มี.ค.-64
100.00 ไทยเจริญการยาง
100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง
90.00 ราคาต่าสุด 0776/2564 17-มี.ค.-64
90.00 ร้านภักดีเภสัช
90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช
บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย 10,978.20
จากัด
ราคาต่าสุด 0779/2564 18-มี.ค.-64
จากัด
10,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย10,978.20
5,650.00 ราคาต่าสุด 0807/2564 19-มี.ค.-64
5,650.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
5,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,550.00 ราคาต่าสุด 0808/2564 19-มี.ค.-64
4,550.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
1,134.00 ราคาต่าสุด 0786/2564 22-มี.ค.-64
1,134.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
1,134.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
796.00 ราคาต่าสุด 0787/2564 22-มี.ค.-64
796.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
796.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
400.00 ราคาต่าสุด 0803/2564 22-มี.ค.-64
400.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
5,100.00 ราคาต่าสุด 0782/2564 22-มี.ค.-64
5,100.00 มันนี โทนเนอร์
5,100.00 เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
9,780.00 ราคาต่าสุด 0818/2564 23-มี.ค.-64
9,780.00 ห้วยหินฝนการโยธา
9,780.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยหินฝนการโยธา
13,860.00 ราคาต่าสุด 0836/2564 24-มี.ค.-64
13,860.00 นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
13,860.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
รวมทั้งสิ้น

78,718.40

ลาดับ
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63

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม.....พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วงเงินทีจ่ ัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
350.00 ราคาต่าสุด 0840/2564 24-มี.ค.-64
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์เกษตร จานวน 1 รายการ 350.00
350.00 ร้านบุญทัศน์การเกษตร
350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญทัศน์การเกษตร
10,500.00 ราคาต่าสุด 0834/2564 24-มี.ค.-64
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม พี วี จากัด
10,500.00 บริษัท เอ็ม พี วี จากัด
3,500.00 ราคาต่าสุด 0850/2564 25-มี.ค.-64
ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,500.00
3,500.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จขากัด
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จขากัด
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด 6,600.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด 6,600.00 ราคาต่าสุด 0804/2564 26-มี.ค.-64
250,000.00 ราคาต่าสุด 0534/2564 30-มี.ค.-64
ปรับปรุงฝ้าเพดาน รพ.สต.ถ้าแก้ว จานวน
1 รายการ 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ ซัพพลาย
250,000.00 ร้านเพาเวอร์ ซัพพลาย
250,000.00
4,430.00 ราคาต่าสุด 0867/2564 30-มี.ค.-64
วัสดุเชื้อเพลิง จานวน 2 รายการ
4,430.00 ศุภกร พาณิชย์
4,430.00 4,430.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 5,500.00
5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากัด 5,500.00 บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากัด 5,500.00 ราคาต่าสุด 0868/2564 30-มี.ค.-64
140.00 ราคาต่าสุด 0870/2564 31-มี.ค.-64
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 2 รายการ
140.00 ไทยเจริญการยาง
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง
800.00 ราคาต่าสุด 0872/2564 31-มี.ค.-64
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ 800.00
800.00 ร้านภักดีแอร์
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จากัด98,000.00 บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จากัด98,000.00 ราคาต่าสุด 0508/2564 08-มี.ค.-64
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั2ด,400.00 ราคาต่าสุด 0749/2564 09-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 12,400.00
รายการ
ด
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั2,400.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
16,371.00
ด
ราคาต่าสุด 0750/2564 09-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน16,371.00
1 รายการ
ากัด
16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ16,371.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
24,075.00
ด
ราคาต่าสุด 0751/2564 09-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน24,075.00
1 รายการ
ากัด
24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ24,075.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน69,000.00
2 รายการ
69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.โอ.เอ็ม.แอดวานซ์ จากัด 69,000.00 บริษัท เอ.โอ.เอ็ม.แอดวานซ์ จากัด 69,000.00 ราคาต่าสุด 0753/2564 10-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน20,415.60
1 รายการ
20,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด 20,415.60 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด 20,415.60 ราคาต่าสุด 0777/2564 10-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 69,250.00
รายการ
9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด9,250.00 บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด 9,250.00 ราคาต่าสุด 0778/2564 10-มี.ค.-64
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
38,616.30
ด
ราคาต่าสุด 0780/2564 18-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน38,616.30
4 รายการ
ากัด
38,616.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ38,616.30
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั3,531.00
ด
ราคาต่าสุด 0781/2564 18-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 23,531.00
รายการ
ด
3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั3,531.00
6,400.00 ราคาต่าสุด 0783/2564 18-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 16,400.00
รายการ
6,400.00 บริษัท ไทยก๊อส จากัด
6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จากัด
12,930.00 ราคาต่าสุด 0843/2564 18-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน12,930.00
6 รายการ
12,930.00 บริษัท เอฟ ซี พี จากัด
12,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี จากัด
9,900.00 ราคาต่าสุด 0844/2564 18-มี.ค.-64
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 79,900.00
รายการ
9,900.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด
9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
รวมทั้งสิ้น

592,708.90

ลาดับ
64
65
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วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน19,684.00
6 รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน12,000.00
3 รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน13,500.00
1 รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 13,500.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 13,250.00
รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
795.52
ยา จานวน 1 รายการ
642.00
ยา จานวน 1 รายการ
10,160.00
ยา จานวน 1 รายการ
42,655.56
ยา จานวน 1 รายการ
23,946.00
ยา จานวน 1 รายการ
28,890.00
ยา จานวน 1 รายการ
4,280.00
ยา จานวน 1 รายการ
19,709.40
ยา จานวน 1 รายการ
33,544.50
ยา จานวน 1 รายการ
55,468.80
ยา จานวน 4 รายการ
28,462.00
ยา จานวน 4 รายการ
23,692.00
ยา จานวน 1 รายการ
26,400.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,284.00
ยา จานวน 3 รายการ
41,103.90
ยา จานวน 1 รายการ
8,000.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั19,684.00
ด
ราคาต่าสุด 0880/2564 18-มี.ค.-64
ด
19,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั19,684.00
12,000.00 ราคาต่าสุด 0846/2564 25-มี.ค.-64
12,000.00 หจก.วี แคร์ เมดไลน์
12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วี แคร์ เมดไลน์
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด13,500.00 บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด13,500.00 ราคาต่าสุด 0847/2564 25-มี.ค.-64
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด 3,500.00 บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด 3,500.00 ราคาต่าสุด 0848/2564 25-มี.ค.-64
3,250.00 ราคาต่าสุด 0849/2564 25-มี.ค.-64
3,250.00 หจก.เดอะวัน เมดิคอล
3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล
795.52
9 ราคาต่าสุด
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
795.52 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 795.52
/2564 01-มี.ค.-64
642.00 ราคาต่าสุด 0733/2564 03-มี.ค.-64
642.00 องค์การเภสัชกรรม
642.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
10,160.00
เขต 9 ราคาต่าสุด
10,160.00
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10,160.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/2564 05-มี.ค.-64
42,655.56
เขต 9 ราคาต่าสุด
42,655.56
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
42,655.56 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/2564 05-มี.ค.-64
23,946.00 ราคาต่าสุด
23,946.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย
23,946.00 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย
/2565 08-มี.ค.-64
28,890.00 ราคาต่าสุด 0784/2564 22-มี.ค.-64
28,890.00 องค์การเภสัชกรรม
28,890.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
4,280.00 ราคาต่าสุด 0785/2564 22-มี.ค.-64
4,280.00 องค์การเภสัชกรรม
4,280.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
19,709.40 ราคาต่าสุด 0678/2564 22-มี.ค.-64
19,709.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
19,709.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
33,544.50 ราคาต่าสุด 0788/2564 22-มี.ค.-64
33,544.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
33,544.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
55,468.80 ราคาต่าสุด 0789/2564 22-มี.ค.-64
55,468.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
55,468.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
28,462.00 ราคาต่าสุด 0790/2564 22-มี.ค.-64
28,462.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
23,692.00 ราคาต่าสุด 0791/2564 22-มี.ค.-64
23,692.00 องค์การเภสัชกรรม
23,692.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
26,400.00 ราคาต่าสุด 0792/2564 22-มี.ค.-64
26,400.00 องค์การเภสัชกรรม
26,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
1,284.00 ราคาต่าสุด 0793/2564 22-มี.ค.-64
1,284.00 องค์การเภสัชกรรม
1,284.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
41,103.90 ราคาต่าสุด 0794/2564 22-มี.ค.-64
41,103.90 องค์การเภสัชกรรม
41,103.90 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
8,000.00 ราคาต่าสุด 0795/2564 22-มี.ค.-64
8,000.00 องค์การเภสัชกรรม
8,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
รวมทั้งสิ้น

400,967.68

ลาดับ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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98
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100
101
102
103
104
105

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
3,386.80
2,810.70
5,858.25
5,564.00
12,958.13
3,531.00
2,140.00
770.00
537.60
30,495.00
8,550.00
10,914.00
16,400.00
4,815.00
35,500.00
28,000.00
3,400.00
3,745.00
6,300.00
26,600.00
14,550.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3,386.80 ราคาต่าสุด 0796/2564 22-มี.ค.-64
3,386.80 องค์การเภสัชกรรม
3,386.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
2,810.70 ราคาต่าสุด 0797/2564 22-มี.ค.-64
2,810.70 องค์การเภสัชกรรม
2,810.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,858.25
ด
ราคาต่าสุด 0798/2564 22-มี.ค.-64
ด
5,858.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,858.25
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,564.00
ด
ราคาต่าสุด 0799/2564 22-มี.ค.-64
ด
5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,564.00
จากัด
ราคาต่าสุด 0800/2564 22-มี.ค.-64
ส์ จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์12,958.13
12,958.13 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก12,958.13
จากัด
ราคาต่าสุด 0801/2564 22-มี.ค.-64
จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 3,531.00
3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์3,531.00
จากัด
ราคาต่าสุด 0802/2564 22-มี.ค.-64
จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 2,140.00
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์2,140.00
770.00
9 ราคาต่าสุด
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
770.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 770.00
/2564 22-มี.ค.-64
537.60
9 ราคาต่าสุด
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
537.60 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 537.60
/2565 22-มี.ค.-64
30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด30,495.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด30,495.00 ราคาต่าสุด 0806/2564 23-มี.ค.-64
8,550.00 ราคาต่าสุด 0809/2564 23-มี.ค.-64
8,550.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จากัด
จากัด
ราคาต่าสุด 0810/2564 23-มี.ค.-64
ส์ จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์10,914.00
10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก10,914.00
16,400.00 ราคาต่าสุด 0811/2564 23-มี.ค.-64
16,400.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
16,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
4,815.00 ราคาต่าสุด 0812/2564 23-มี.ค.-64
4,815.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด 35,500.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด 35,500.00 ราคาต่าสุด 0813/2564 23-มี.ค.-64
28,000.00 ราคาต่าสุด 0814/2564 23-มี.ค.-64
28,000.00 บริษัท มาซา แลบ จากัด
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จากัด
3,400.00
จากัด ราคาต่าสุด 0815/2564 23-มี.ค.-64
3,400.00
จากัด บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ (1969)
3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ (1969)
3,745.00 ราคาต่าสุด 0816/2564 23-มี.ค.-64
3,745.00 บริษัท ยูนีซัน จากัด
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จากัด
6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด 6,300.00 บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด 6,300.00 ราคาต่าสุด 0817/2564 23-มี.ค.-64
26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด 26,600.00 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด 26,600.00 ราคาต่าสุด 0819/2564 23-มี.ค.-64
14,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จากัด 14,550.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จากัด 14,550.00 ราคาต่าสุด 0820/2564 23-มี.ค.-64
รวมทั้งสิ้น

226,825.48

ลาดับ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
10,040.00
6,000.00
12,960.00
1,250.00
34,580.00
8,100.00
13,400.00
5,710.00
4,250.00
3,200.00
3,750.00
4,250.00
7,900.00
13,461.90
20,700.00
3,770.00
6,500.00
10,000.00
4,800.00
26,022.85
3,002.73

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ10,040.00
ากัด
ราคาต่าสุด 0821/2564 23-มี.ค.-64
จากัด
10,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 10,040.00
6,000.00 ราคาต่าสุด 0822/2564 23-มี.ค.-64
6,000.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
12,960.00 ราคาต่าสุด 0823/2564 23-มี.ค.-64
12,960.00 บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด
12,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
1,250.00 ราคาต่าสุด
1,250.00 โรงพยาบาลจัตุรัส
1,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส
/2564 23-มี.ค.-64
34,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 34,580.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 34,580.00 ราคาต่าสุด 0825/2564 23-มี.ค.-64
จากัด ราคาต่าสุด 0826/2564 23-มี.ค.-64
8,100.00
จากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี8,100.00
8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี
13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 13,400.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 13,400.00 ราคาต่าสุด 0827/2564 23-มี.ค.-64
5,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 5,710.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 5,710.00 ราคาต่าสุด 0828/2564 23-มี.ค.-64
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,250.00
ด
ราคาต่าสุด 0829/2564 23-มี.ค.-64
ด
4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,250.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 3,200.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 3,200.00 ราคาต่าสุด 0830/2564 23-มี.ค.-64
3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 3,750.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 3,750.00 ราคาต่าสุด 0831/2564 23-มี.ค.-64
4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 4,250.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 4,250.00 ราคาต่าสุด 0832/2564 23-มี.ค.-64
7,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี 7,900.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี 7,900.00 ราคาต่าสุด 0805/2564 23-มี.ค.-64
13,461.90
เขต 9 ราคาต่าสุด
13,461.90
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13,461.90 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/2564 23-มี.ค.-64
20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด20,700.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด20,700.00 ราคาต่าสุด 0833/2564 24-มี.ค.-64
จากัด
ราคาต่าสุด 0835/2564 24-มี.ค.-64
จากัด บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย)3,770.00
3,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย)3,770.00
6,500.00 ราคาต่าสุด 0837/2564 24-มี.ค.-64
6,500.00 พิ พัฒน์ ผล 6
6,500.00 เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6
10,000.00 ราคาต่าสุด 0838/2564 24-มี.ค.-64
10,000.00 ร้าน TM Service Supply
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TM Service Supply
4,800.00 ราคาต่าสุด
4,800.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย
/2564 25-มี.ค.-64
26,022.85
เขต 9 ราคาต่าสุด
26,022.85
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26,022.85 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/2565 25-มี.ค.-64
เขต 9 ราคาต่าสุด
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ3,002.73
3,002.73 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ3,002.73
/2564 25-มี.ค.-64
รวมทั้งสิ้น

203,647.48

ลาดับ
127
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
ยา จานวน 1 รายการ
14,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
2,750.00
ยา จานวน 2 รายการ
4,549.44
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 3 รายการ 13,790.16
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 2 รายการ
1,123.50
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 5 รายการ
3,600.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
22,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
26,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
34,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1 รายการ
19,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1 รายการ
16,680.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 รายการ
37,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 รายการ
31,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 รายการ
7,920.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 4 รายการ
10,120.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 รายการ
17,100.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 4 รายการ
11,150.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
1,200.00
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 2 รายการ
2,996.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2564 (1)
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14,000.00 ราคาต่าสุด 0851/2564 26-มี.ค.-64
14,000.00 บริษัท มาสุ จากัด
14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,750.00
ด
ราคาต่าสุด 0852/2564 26-มี.ค.-64
ด
2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,750.00
4,549.44 ราคาต่าสุด 0853/2564 29-มี.ค.-64
4,549.44 องค์การเภสัชกรรม
4,549.44 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
13,790.16
ด
ราคาต่าสุด 0873/2564 18-มี.ค.-64
ากัด
13,790.16 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ13,790.16
1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ซี เด็นตัล แลป จากัด 1,123.50 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จากัด 1,123.50 ราคาต่าสุด 0841/2564 24-มี.ค.-64
3,600.00 ราคาต่าสุด 0842/2564 24-มี.ค.-64
3,600.00 หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์
3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์
22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 22,000.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 22,000.00 ราคาต่าสุด 0763/2564 08-มี.ค.-64
26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 ราคาต่าสุด 0764/2564 08-มี.ค.-64
34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 34,000.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 34,000.00 ราคาต่าสุด 0765/2564 08-มี.ค.-64
19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 บริษัทไดแอกโค จากัด
19,000.00 ราคาต่าสุด 0766/2564 09-มี.ค.-64
16,680.00 ราคาต่าสุด 0767/2564 09-มี.ค.-64
16,680.00 บริษัทเฟริร์มเมอร์ จากัด
16,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จากัด
37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 37,000.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 37,000.00 ราคาต่าสุด 0768/2564 11-มี.ค.-64
31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 31,000.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 31,000.00 ราคาต่าสุด 0769/2564 11-มี.ค.-64
7,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 7,920.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 7,920.00 ราคาต่าสุด 0770/2564 11-มี.ค.-64
ด
บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากั10,120.00
ด
ราคาต่าสุด 0771/2564 12-มี.ค.-64
10,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากั10,120.00
17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 17,100.00 บริษัทไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 17,100.00 ราคาต่าสุด 0772/2564 18-มี.ค.-64
11,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
11,150.00 บริษัททัชแลบ2013 จากัด
11,150.00 ราคาต่าสุด 0773/2564 18-มี.ค.-64
1,200.00 เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ
1,200.00 สสจ.ชัยภูมิ
1,200.00 ราคาต่าสุด 0876/2564 31-มี.ค.-64
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,996.00
ด
ราคาต่าสุด 0538/2564 18-มี.ค.-64
ด
2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,996.00
รวมทั้งสิ้น

275,979.10

