
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ซ่อมกล้องวงจรปดิ จ านวน 3 รายการ 6,780.00      6,780.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 6,780.00      ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 6,780.00       ราคาต่ าสุด 1977/2564 04-ต.ค.-64
2 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,000.00    13,000.00   เฉพาะเจาะจง มนัน ีโทนเนอร์ 13,000.00     มนัน ีโทนเนอร์ 13,000.00     ราคาต่ าสุด 1979/2564 04-ต.ค.-64
3 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 4,450.00      4,450.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 4,450.00      อู่ช่างรัตน์ 4,450.00       ราคาต่ าสุด 1987/2564 05-ต.ค.-64
4 วัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 6,184.00      6,184.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 6,184.00      หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 6,184.00       ราคาต่ าสุด 1990/2564 06-ต.ค.-64
5 วัสดุส านกังาน จ านวน 23 รายการ 20,685.00    20,685.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 20,685.00     หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 20,685.00     ราคาต่ าสุด 1991/2564 06-ต.ค.-64
6 จ้างสอบเทยีบเคร่ืองมอื จ านวน 5 รายการ30,216.80    30,216.80   เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 30,216.80     บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 30,216.80     ราคาต่ าสุด 1985/2564 07-ต.ค.-64
7 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 3,400.00      อู่ช่างรัตน์ 3,400.00       ราคาต่ าสุด 1988/2564 07-ต.ค.-64
8 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 3,130.00      3,130.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้หมวย 3,130.00      ร้านเจ้หมวย 3,130.00       ราคาต่ าสุด 1984/2564 07-ต.ค.-64
9 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 30,045.60    30,045.60   เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนยีนเคมคีอล จ ากดั 30,045.60     บริษทั สยามยูเนยีนเคมคีอล จ ากดั 30,045.60     ราคาต่ าสุด 1989/2564 07-ต.ค.-64
10 วัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,620.00      1,620.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 1,620.00      หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 1,620.00       ราคาต่ าสุด 1986/2564 08-ต.ค.-64
11 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 14,170.00    14,170.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 14,170.00     ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 14,170.00     ราคาต่ าสุด 1999/2564 11-ต.ค.-64
12 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ 7,597.00      7,597.00     เฉพาะเจาะจง พทีาม เทรดด้ิง 7,597.00      พทีาม เทรดด้ิง 7,597.00       ราคาต่ าสุด 1997/2564 11-ต.ค.-64
13 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 34,150.00    34,150.00   เฉพาะเจาะจง มนัน ีโทนเนอร์ 34,150.00     มนัน ีโทนเนอร์ 34,150.00     ราคาต่ าสุด 1998/2564 11-ต.ค.-64
14 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 9,373.20      9,373.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนยีนเคมคีอล จ ากดั 9,373.20      บริษทั สยามยูเนยีนเคมคีอล จ ากดั 9,373.20       ราคาต่ าสุด 2000/2564 12-ต.ค.-64
15 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 100.00        100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้หมวย 100.00         ร้านเจ้หมวย 100.00         ราคาต่ าสุด 2001/2564 12-ต.ค.-64
16 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 1 รายการ 1,647.80      1,647.80     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80      ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80       ราคาต่ าสุด 2002/2564 12-ต.ค.-64
17 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ1,560.00      1,560.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 1,560.00      หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 1,560.00       ราคาต่ าสุด 1838/2564 12-ต.ค.-64
18 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,140.00      4,140.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 4,140.00      ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 4,140.00       ราคาต่ าสุด 2003/2564 14-ต.ค.-64
19 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 6,600.00      6,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 6,600.00      บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 6,600.00       ราคาต่ าสุด 1982/2564 14-ต.ค.-64
20 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 12,000.00    12,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 12,000.00     บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 12,000.00     ราคาต่ าสุด 2030/2564 15-ต.ค.-64
21 จ้างท าวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 350.00        350.00       เฉพาะเจาะจง มนตรี ต่างสากล 350.00         มนตรี ต่างสากล 350.00         ราคาต่ าสุด 2031/2564 18-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 211,199.40   
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22 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ25,000.00    25,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 25,000.00     บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 25,000.00     ราคาต่ าสุด 2033/2565 18-ต.ค.-64
23 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 12,500.00     บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 12,500.00     ราคาต่ าสุด 2034/2565 18-ต.ค.-64
24 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,790.00      1,790.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 1,790.00      ร้าน ภาลิน ีดาต้าคอมพวิเตอร์ 1,790.00       ราคาต่ าสุด 2035/2565 19-ต.ค.-64
25 ค่าซ่อมวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ1,200.00      1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,200.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,200.00       ราคาต่ าสุด 2036/2565 19-ต.ค.-64
26 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,500.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,500.00       ราคาต่ าสุด 2037/2565 19-ต.ค.-64
27 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 17,000.00    17,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโอซอลทม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั 17,000.00     บริษทั ไอโอซอลทม์าร์เกต็ต้ิง จ ากดั 17,000.00     ราคาต่ าสุด 2039/2565 20-ต.ค.-64
28 ค่าซ่อมยานพาหนะจ านวน 6 รายการ 10,400.00    10,400.00   เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 10,400.00     อู่ช่างรัตน์ 10,400.00     ราคาต่ าสุด 2070/2565 20-ต.ค.-64
29 ค่าซ่อมยานพาหนะจ านวน 3 รายการ 3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 3,400.00      อู่ช่างรัตน์ 3,400.00       ราคาต่ าสุด 2071/2565 20-ต.ค.-64
31 ค่าซ่อมยานพาหนะจ านวน 24 รายการ 43,460.00    43,460.00   เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 43,460.00     อู่ช่างรัตน์ 43,460.00     ราคาต่ าสุด 2073/2565 21-ต.ค.-64
31 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 14,400.00    14,400.00   เฉพาะเจาะจง SUR แมคนคิอนซัพพลาย 14,400.00     SUR แมคนคิอนซัพพลาย 14,400.00     ราคาต่ าสุด 2074/2565 21-ต.ค.-64
32 ออกซิเจน จ านวน 1 รายการ 50,203.92    50,203.92   เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนบรีุออ๊กซิเย็น จ ากดั 50,203.92     บริษทั ธนบรีุออ๊กซิเย็น จ ากดั 50,203.92     ราคาต่ าสุด 2084/2565 22-ต.ค.-64
33 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00       เฉพาะเจาะจง จักรปทูอง 800.00         จักรปทูอง 800.00         ราคาต่ าสุด 2075/2565 25-ต.ค.-64
34 วัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 12,150.00    12,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 12,150.00     หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 12,150.00     ราคาต่ าสุด 2076/2565 25-ต.ค.-64
35 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 5 รายการ4,280.00      4,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 4,280.00      ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 4,280.00       ราคาต่ าสุด 2088/2565 26-ต.ค.-64
36 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 รายการ1,690.00      1,690.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,690.00      ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,690.00       ราคาต่ าสุด 2090/2565 26-ต.ค.-64
37 วัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 6,150.00      6,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 6,150.00      หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 6,150.00       ราคาต่ าสุด 2128/2565 26-ต.ค.-64
38 ซ่อมวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 990.00        990.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 990.00         บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 990.00         ราคาต่ าสุด 2127/2565 28-ต.ค.-64
39 วัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 7,600.00      7,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 7,600.00      หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 7,600.00       ราคาต่ าสุด 2130/2565 29-ต.ค.-64
40 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ13,500.00    13,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 13,500.00     บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 13,500.00     ราคาต่ าสุด 2004/2565 12-ต.ค.-64
41 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 4,500.00      บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 4,500.00       ราคาต่ าสุด 2005/2565 15-ต.ค.-64
42 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ30,923.00    30,923.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั30,923.00     บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั 30,923.00     ราคาต่ าสุด 2006/2565 15-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 263,436.92   
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43 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ38,580.00    38,580.00   เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี. ไววาณิช พณิชกจิ 38,580.00     เอส.ซี.จี. ไววาณิช พณิชกจิ 38,580.00     ราคาต่ าสุด 2007/2565 15-ต.ค.-64
44 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ12,800.00    12,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 12,800.00     บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 12,800.00     ราคาต่ าสุด 2008/2565 15-ต.ค.-64
45 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ11,190.00    11,190.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 11,190.00     บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 11,190.00     ราคาต่ าสุด 2009/2565 15-ต.ค.-64
46 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ6,900.00      6,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 6,900.00      หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 6,900.00       ราคาต่ าสุด 2010/2564 15-ต.ค.-64
47 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ36,176.70    36,176.70   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั36,176.70     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั36,176.70     ราคาต่ าสุด 2011/2564 15-ต.ค.-64
48 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,190.74      3,190.74     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,190.74      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,190.74       ราคาต่ าสุด 2012/2564 15-ต.ค.-64
49 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,190.74      3,190.74     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,190.74      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,190.74       ราคาต่ าสุด 2014/2564 15-ต.ค.-64
50 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ18,900.00    18,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั18,900.00     บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั 18,900.00     ราคาต่ าสุด 2038/2565 15-ต.ค.-64
51 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ43,056.80    43,056.80   เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 43,056.80     บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 43,056.80     ราคาต่ าสุด 2077/2565 25-ต.ค.-64
52 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ13,700.00    13,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากดั 13,700.00     บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากดั 13,700.00     ราคาต่ าสุด 2078/2565 25-ต.ค.-64
53 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ8,395.00      8,395.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั 8,395.00      บริษทั เอเชีย เมดิคอล อดัิสตร้ี จ ากดั 8,395.00       ราคาต่ าสุด 2082/2565 25-ต.ค.-64
54 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,595.37      1,595.37     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั1,595.37      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั1,595.37       ราคาต่ าสุด 2122/2565 27-ต.ค.-64
55 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,812.80    11,812.80   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั11,812.80     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั11,812.80     ราคาต่ าสุด 2123/2565 27-ต.ค.-64
56 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ21,186.00    21,186.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั21,186.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั21,186.00     ราคาต่ าสุด 2124/2565 27-ต.ค.-64
57 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,095.00      9,095.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั9,095.00      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั9,095.00       ราคาต่ าสุด 2125/2565 27-ต.ค.-64
58 ยา จ านวน 1 รายการ 1,048.10      1,048.10     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,048.10      องค์กรเภสัชกรรม 1,048.10       ราคาต่ าสุด 2015/2564 01-ต.ค.-64
59 ยา จ านวน 1 รายการ 7,789.60      7,789.60     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 7,789.60      องค์กรเภสัชกรรม 7,789.60       ราคาต่ าสุด 2016/2564 01-ต.ค.-64
60 ยา จ านวน 1 รายการ 9,500.00      9,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 9,500.00      องค์กรเภสัชกรรม 9,500.00       ราคาต่ าสุด 2017/2564 01-ต.ค.-64
61 ยา จ านวน 1 รายการ 4,622.40      4,622.40     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,622.40      องค์กรเภสัชกรรม 4,622.40       ราคาต่ าสุด 2019/2564 01-ต.ค.-64
62 ยา จ านวน 6 รายการ 47,858.00    47,858.00   เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 47,858.00     องค์กรเภสัชกรรม 47,858.00     ราคาต่ าสุด 2020/2564 01-ต.ค.-64
63 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00    26,400.00   เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 26,400.00     องค์กรเภสัชกรรม 26,400.00     ราคาต่ าสุด 2021/2564 01-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 336,987.25   

วันที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 ยา จ านวน 1 รายการ 1,250.00      1,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั 1,250.00      บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั 1,250.00       ราคาต่ าสุด 2022/2564 01-ต.ค.-64
65 ยา จ านวน 2 รายการ 554,195.80   554,195.80 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 554,195.80   รพ.ชัยภมูิ 554,195.80   ราคาต่ าสุด /2565 01-ต.ค.-64
66 ยา จ านวน 1 รายการ 100,185.60   100,185.60 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 100,185.60   รพ.ชัยภมูิ 100,185.60   ราคาต่ าสุด /2565 01-ต.ค.-64
67 ยา จ านวน 3 รายการ 2,230.60      2,230.60     เฉพาะเจาะจง รพ.บา้นเขว้า 2,230.60      รพ.บา้นเขว้า 2,230.60       ราคาต่ าสุด /2565 01-ต.ค.-64
68 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00    38,850.00   เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบวัแดง 38,850.00     รพ.หนองบวัแดง 38,850.00     ราคาต่ าสุด /2565 04-ต.ค.-64
69 ยา จ านวน 2 รายการ 651,892.72   651,892.72 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 651,892.72   รพ.ชัยภมูิ 651,892.72   ราคาต่ าสุด /2565 06-ต.ค.-64
70 ยา จ านวน 1 รายการ 3,700.00      3,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั3,700.00      บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั3,700.00       ราคาต่ าสุด 2023/2565 08-ต.ค.-64
71 ยา จ านวน 1 รายการ 9,250.00      9,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมศรีประสิทธิ ์จ ากดั 9,250.00      บริษทั เภสัชกรรมศรีประสิทธิ ์จ ากดั 9,250.00       ราคาต่ าสุด 2024/2565 08-ต.ค.-64
72 ยา จ านวน 2 รายการ 6,200.00      6,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั6,200.00      บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั6,200.00       ราคาต่ าสุด 2025/2565 08-ต.ค.-64
73 ยา จ านวน 1 รายการ 16,720.00    16,720.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 16,720.00     บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 16,720.00     ราคาต่ าสุด 2026/2565 08-ต.ค.-64
74 ยา จ านวน 1 รายการ 3,959.00      3,959.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,959.00      บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,959.00       ราคาต่ าสุด 2027/2565 08-ต.ค.-64
75 ยา จ านวน 1 รายการ 19,875.00    19,875.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั 19,875.00     บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั 19,875.00     ราคาต่ าสุด 2029/2565 08-ต.ค.-64
76 ยา จ านวน 1 รายการ 5,350.00      5,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั5,350.00      บริษทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั5,350.00       ราคาต่ าสุด 2032/2565 08-ต.ค.-64
77 ยา จ านวน 1 รายการ 10,200.00    10,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,200.00     บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,200.00     ราคาต่ าสุด 2052/2564 08-ต.ค.-64
78 ยา จ านวน 1 รายการ 10,080.00    10,080.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 10,080.00     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 10,080.00     ราคาต่ าสุด 2053/2565 08-ต.ค.-64
79 ยา จ านวน 1 รายการ 2,780.00      2,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,780.00      บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,780.00       ราคาต่ าสุด 2054/2565 08-ต.ค.-64
80 ยา จ านวน 1 รายการ 19,902.00    19,902.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 19,902.00     บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 19,902.00     ราคาต่ าสุด 2055/2565 08-ต.ค.-64
81 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 2,250.00      บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 2,250.00       ราคาต่ าสุด 2056/2565 08-ต.ค.-64
82 ยา จ านวน 2 รายการ 38,263.20    38,263.20   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั38,263.20     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั38,263.20     ราคาต่ าสุด 2057/2565 08-ต.ค.-64
83 ยา จ านวน 2 รายการ 16,884.60    16,884.60   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั16,884.60     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั16,884.60     ราคาต่ าสุด 2057/2565 08-ต.ค.-64
84 ยา จ านวน 1 รายการ 12,135.00    12,135.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 12,135.00     บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 12,135.00     ราคาต่ าสุด 2059/2565 08-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 1,526,153.52 

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 2 รายการ 2,150.00      2,150.00     เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 2,150.00      หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 2,150.00       ราคาต่ าสุด 2060/2565 08-ต.ค.-64
86 ยา จ านวน 1 รายการ 6,676.80      6,676.80     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80      องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80       ราคาต่ าสุด 2018/2564 11-ต.ค.-64
87 ยา จ านวน 1 รายการ 60,000.00    60,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการอพทย์ จ ากดั60,000.00     บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการอพทย์ จ ากดั60,000.00     ราคาต่ าสุด 2061/2565 11-ต.ค.-64
88 ยา จ านวน 3 รายการ 35,300.00    35,300.00   เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 35,300.00     องค์กรเภสัชกรรม 35,300.00     ราคาต่ าสุด 2062/2565 11-ต.ค.-64
89 ยา จ านวน 1 รายการ 13,588.00    13,588.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 13,588.00     บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 13,588.00     ราคาต่ าสุด 2064/2565 11-ต.ค.-64
90 ยา จ านวน 2 รายการ 25,500.00    25,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 25,500.00     บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 25,500.00     ราคาต่ าสุด 2066/2565 11-ต.ค.-64
91 ยา จ านวน 1 รายการ 9,500.00      9,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เครส ฟาร์มา่ จ ากดั 9,500.00      บริษทั เครส ฟาร์มา่ จ ากดั 9,500.00       ราคาต่ าสุด 2067/2565 11-ต.ค.-64
92 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00    17,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ เคมคิอลส์ (1979) จ ากดั 17,500.00     บริษทั ทโีอ เคมคิอลส์ (1979) จ ากดั 17,500.00     ราคาต่ าสุด 2068/2565 11-ต.ค.-64
93 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากดั 6,000.00      บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากดั 6,000.00       ราคาต่ าสุด 2069/2565 11-ต.ค.-64
94 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00    10,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 10,500.00     บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 10,500.00     ราคาต่ าสุด 2083/2565 11-ต.ค.-64
95 ยา จ านวน 1 รายการ 14,088.60    14,088.60   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 14,088.60     รพ.ชัยภมูิ 14,088.60     ราคาต่ าสุด /2565 11-ต.ค.-64
96 ยา จ านวน 1 รายการ 64.20          64.20         เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 64.20          รพ.ชัยภมูิ 64.20           ราคาต่ าสุด /2565 11-ต.ค.-64
97 ยา จ านวน 1 รายการ 7,919.50      7,919.50     เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 97,919.50      ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 97,919.50       ราคาต่ าสุด /2565 11-ต.ค.-64
98 ยา จ านวน 1 รายการ 2,577.70      2,577.70     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 2,577.70      องค์กรเภสัชกรรม 2,577.70       ราคาต่ าสุด 2065/2565 12-ต.ค.-64
99 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั 6,000.00      บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั 6,000.00       ราคาต่ าสุด 2085/2565 12-ต.ค.-64
100 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00    26,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 26,400.00     บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 26,400.00     ราคาต่ าสุด 2086/2565 12-ต.ค.-64
101 ยา จ านวน 1 รายการ 8,640.00      8,640.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากดั 8,640.00      บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากดั 8,640.00       ราคาต่ าสุด 2087/2565 12-ต.ค.-64
102 ยา จ านวน 5 รายการ 41,741.00    41,741.00   เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 41,741.00     องค์กรเภสัชกรรม 41,741.00     ราคาต่ าสุด 2089/2565 12-ต.ค.-64
103 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั 7,000.00      บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั 7,000.00       ราคาต่ าสุด 2092/2565 12-ต.ค.-64
104 ยา จ านวน 2 รายการ 731,498.22   731,498.22 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 731,498.22   รพ.ชัยภมูิ 731,498.22   ราคาต่ าสุด /2565 12-ต.ค.-64
105 ยา จ านวน 1 รายการ 1,219.80      1,219.80     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 1,219.80      รพ.ชัยภมูิ 1,219.80       ราคาต่ าสุด /2565 12-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 1,033,863.82 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 1,050.30      1,050.30     เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบวัระเหว 1,050.30      รพ.หนองบวัระเหว 1,050.30       ราคาต่ าสุด /2565 12-ต.ค.-64
107 ยา จ านวน 7 รายการ 42,134.60    42,134.60   เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 942,134.60     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 942,134.60     ราคาต่ าสุด /2565 12-ต.ค.-64
108 ยา จ านวน 4 รายการ 2,668.54      2,668.54     เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 92,668.54      ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 92,668.54       ราคาต่ าสุด /2565 12-ต.ค.-64
109 ยา จ านวน 1 รายการ 39,000.00    39,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 39,000.00     บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 39,000.00     ราคาต่ าสุด 2093/2565 14-ต.ค.-64
110 ยา จ านวน 1 รายการ 26,000.00    26,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 26,000.00     บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 26,000.00     ราคาต่ าสุด 2094/2565 14-ต.ค.-64
111 ยา จ านวน 1 รายการ 75,000.00    75,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 75,000.00     บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 75,000.00     ราคาต่ าสุด 2095/2565 14-ต.ค.-64
112 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00      3,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 3,200.00      บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 3,200.00       ราคาต่ าสุด 2096/2565 14-ต.ค.-64
113 ยา จ านวน 1 รายการ 10,112.00    10,112.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,112.00     บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 10,112.00     ราคาต่ าสุด 2097/2565 14-ต.ค.-64
114 ยา จ านวน 1 รายการ 176,890.20   176,890.20 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 176,890.20   รพ.ชัยภมูิ 176,890.20   ราคาต่ าสุด /2565 17-ต.ค.-64
115 ยา จ านวน 2 รายการ 794.00        794.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 794.00         รพ.ชัยภมูิ 794.00         ราคาต่ าสุด /2565 19-ต.ค.-64
116 ยา จ านวน 3 รายการ 1,321,659.18  1,321,659.18  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 1,321,659.18  รพ.ชัยภมูิ 1,321,659.18 ราคาต่ าสุด /2565 20-ต.ค.-64

117 ยา จ านวน 3 รายการ 33,688.00    33,688.00   เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,688.00     ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,688.00     ราคาต่ าสุด /2565 20-ต.ค.-64
118 ยา จ านวน 1 รายการ 2,248.56      2,248.56     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 2,248.56      องค์กรเภสัชกรรม 2,248.56       ราคาต่ าสุด 2098/2565 25-ต.ค.-64
119 ยา จ านวน 1 รายการ 1,048.10      1,048.10     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,048.10      องค์กรเภสัชกรรม 1,048.10       ราคาต่ าสุด 2099/2565 25-ต.ค.-64
120 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00    10,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,500.00     บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,500.00     ราคาต่ าสุด 2100/2565 25-ต.ค.-64
121 ยา จ านวน 1 รายการ 23,200.00    23,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั23,200.00     บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั23,200.00     ราคาต่ าสุด 2101/2565 25-ต.ค.-64
122 ยา จ านวน 3 รายการ 51,000.00    51,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั 51,000.00     บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั 51,000.00     ราคาต่ าสุด 2102/2565 25-ต.ค.-64
123 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากดั 2,250.00      บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากดั 2,250.00       ราคาต่ าสุด 2103/2565 25-ต.ค.-64
124 ยา จ านวน 4 รายการ 11,663.00    11,663.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมภีณัฑ์ (1985) จ ากดั11,663.00     บริษทั เอกตรงเคมภีณัฑ์ (1985) จ ากดั11,663.00     ราคาต่ าสุด 2104/2565 25-ต.ค.-64
125 ยา จ านวน 1 รายการ 46,962.00    46,962.00   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 46,962.00     รพ.ชัยภมูิ 46,962.00     ราคาต่ าสุด /2565 26-ต.ค.-64
126 ยา จ านวน 2 รายการ 4,776.88      4,776.88     เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 94,776.88      ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 94,776.88       ราคาต่ าสุด /2565 27-ต.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 1,885,845.36 

วันที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 399.45        399.45       เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9399.45         ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9399.45         ราคาต่ าสุด /2565 27-ต.ค.-64
128 ยา จ านวน 10 รายการ 85,556.27    85,556.27   เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 985,556.27     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 985,556.27     ราคาต่ าสุด /2565 27-ต.ค.-64
129 ยา จ านวน 1 รายการ 6,625.00      6,625.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 6,625.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 6,625.00       ราคาต่ าสุด 2129/2565 28-ต.ค.-64
130 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ69,500.00    69,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 69,500.00     บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 69,500.00     ราคาต่ าสุด 2040/2565 06-ต.ค.-64
131 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ41,000.00    41,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 41,000.00     บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 41,000.00     ราคาต่ าสุด 2041/2565 06-ต.ค.-64
132 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ19,000.00    19,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอกโค จ ากดั 19,000.00     บริษทั ไดแอกโค จ ากดั 19,000.00     ราคาต่ าสุด 1857/2564 06-ต.ค.-64
133 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ73,600.00    73,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 73,600.00     บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 73,600.00     ราคาต่ าสุด 2043/2565 11-ต.ค.-64
134 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ39,200.00    39,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 39,200.00     บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 39,200.00     ราคาต่ าสุด 2044/2565 11-ต.ค.-64
135 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ18,400.00    18,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 18,400.00     บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 18,400.00     ราคาต่ าสุด 2045/2565 11-ต.ค.-64
136 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00    14,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั14,000.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั14,000.00     ราคาต่ าสุด 2046/2565 12-ต.ค.-64
137 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ83,400.00    83,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 83,400.00     บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 83,400.00     ราคาต่ าสุด 2047/2565 12-ต.ค.-64
138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ23,930.00    23,930.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 23,930.00     บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 23,930.00     ราคาต่ าสุด 2048/2565 14-ต.ค.-64
139 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ11,890.00    11,890.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 11,890.00     บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 11,890.00     ราคาต่ าสุด 2049/2565 14-ต.ค.-64
140 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ6,800.00      6,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 6,800.00      บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 6,800.00       ราคาต่ าสุด 2050/2565 14-ต.ค.-64
141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ69,500.00    69,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 69,500.00     บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 69,500.00     ราคาต่ าสุด 2051/2565 20-ต.ค.-64
142 ค่าจ้างตรวจหอ้งปฏบิติัการ จ านวน 1 รายการ49,884.00    49,884.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากดั 49,884.00     บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากดั 49,884.00     ราคาต่ าสุด 2081/2565 26-ต.ค.-64
143 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 1,760.00      1,760.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 1,760.00      น้ าด่ืมไอคิว 1,760.00       ราคาต่ าสุด 2131/2565 29-ต.ค.-64
144 ยา จ านวน 2 รายการ 571,411.28   571,411.28 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 571,411.28   รพ.ชัยภมูิ 571,411.28   ราคาต่ าสุด /2565 29-ต.ค.-64
145
146
147

รวมทั้งส้ิน 1,185,856.00 

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ


