
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ250.00        250.00        เฉพาะเจาะจง มนตรี ต่างสากล 250.00        มนตรี ต่างสากล 250.00         ราคาต่ าสุด 1019/2564 03-พ.ค.-64

2 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ1,590.00      1,590.00     เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง 1,590.00     จักรปูทอง 1,590.00      ราคาต่ าสุด 1021/2564 03-พ.ค.-64

3 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอุดร ทองทิพย์ 18,000.00    นายอุดร ทองทิพย์ 18,000.00     ราคาต่ าสุด 1024/2564 03-พ.ค.-64

4 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ632.00        632.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 632.00        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 632.00         ราคาต่ าสุด 1025/2564 03-พ.ค.-64

5 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ35,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด 35,000.00    บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด 35,000.00     ราคาต่ าสุด 1027/2564 03-พ.ค.-64

6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ540.00        540.00        เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง 540.00        จักรปูทอง 540.00         ราคาต่ าสุด 1029/2564 05-พ.ค.-64

7 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,450.00      1,450.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,450.00     อู่ช่างรัตน์ 1,450.00      ราคาต่ าสุด 1031/2564 05-พ.ค.-64

8 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 3,400.00     อู่ช่างรัตน์ 3,400.00      ราคาต่ าสุด 1032/2564 06-พ.ค.-64

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 500.00        ร้านวิทยาพาณิชย์ 500.00         ราคาต่ าสุด 1068/2564 07-พ.ค.-64

10 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00        100.00        เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00        ไทยเจริญการยาง 100.00         ราคาต่ าสุด 1062/2564 11-พ.ค.-64

11 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 6,870.00      6,870.00     เฉพาะเจาะจง นางเพียงใจ แก้วสีบุตร 6,870.00     นางเพียงใจ แก้วสีบุตร 6,870.00      ราคาต่ าสุด 1063/2564 11-พ.ค.-64

12 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 1,980.00      1,980.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,980.00     อู่ช่างรัตน์ 1,980.00      ราคาต่ าสุด 1069/2564 12-พ.ค.-64

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ5,500.00      5,500.00     เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 5,500.00     มันนี โทนเนอร์ 5,500.00      ราคาต่ าสุด 1070/2564 12-พ.ค.-64

14 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ360.00        360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 360.00        ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 360.00         ราคาต่ าสุด 1080/2564 12-พ.ค.-64

15 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ1,200.00      1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,200.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,200.00      ราคาต่ าสุด 1081/2564 12-พ.ค.-64

16 วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,436.00      4,436.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,436.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,436.00      ราคาต่ าสุด 1078/2564 12-พ.ค.-64

17 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 6,948.00      6,948.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 6,948.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)6,948.00      ราคาต่ าสุด 1079/2564 12-พ.ค.-64

18 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,800.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,800.00      ราคาต่ าสุด 1083/2564 13-พ.ค.-64

19 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ3,430.00      3,430.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,430.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,430.00      ราคาต่ าสุด 1084/2564 13-พ.ค.-64

20 วัสดุบริโภค จ านวน 5 รายการ 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 2,400.00     หจก.ฟ้าภักดี 2,400.00      ราคาต่ าสุด 1095/2564 14-พ.ค.-64

21 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ5,780.00      5,780.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,780.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,780.00      ราคาต่ าสุด 1097/2564 14-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 103,166.00   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ5,970.60      5,970.60     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,970.60     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,970.60      ราคาต่ าสุด 1098/2564 14-พ.ค.-64

23 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ3,135.10      3,135.10     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,135.10     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,135.10      ราคาต่ าสุด 1100/2564 14-พ.ค.-64

24 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ2,086.50      2,086.50     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,086.50     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,086.50      ราคาต่ าสุด 1101/2564 14-พ.ค.-64

25 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 420.00        420.00        เฉพาะเจาะจง หจก. พ.เพิ่มพูน 2017 420.00        หจก. พ.เพิ่มพูน 2017 420.00         ราคาต่ าสุด 1103/2564 17-พ.ค.-64

26 วัสดุการแพทย์ จ านวน 10 รายการ 9,960.00      9,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 9,960.00     หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 9,960.00      ราคาต่ าสุด 1105/2564 17-พ.ค.-64

27 จ้างท าความสะอาดแฟลต จ านวน 1 รายการ9,500.00      9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 9,500.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 9,500.00      ราคาต่ าสุด 1106/2564 17-พ.ค.-64

28 จ้างซ่อมแซมฝ้า จ านวน 1 รายการ 8,500.00      8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 8,500.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 8,500.00      ราคาต่ าสุด 1107/2564 17-พ.ค.-64

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ2,290.00      2,290.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,290.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,290.00      ราคาต่ าสุด 1109/2564 18-พ.ค.-64

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ4,590.00      4,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,590.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,590.00      ราคาต่ าสุด 1110/2564 18-พ.ค.-64

31 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ1,000.00      1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,000.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,000.00      ราคาต่ าสุด 1111/2564 18-พ.ค.-64

32 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ6,580.00      6,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,580.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,580.00      ราคาต่ าสุด 1112/2564 18-พ.ค.-64

33 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 192.00        192.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 192.00        ร้านภักดีเภสัช 192.00         ราคาต่ าสุด 1113/2564 18-พ.ค.-64

34 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ270.00        270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรสนิยม 270.00        ร้านรสนิยม 270.00         ราคาต่ าสุด 1138/2564 22-พ.ค.-64

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,190.00      3,190.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,190.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,190.00      ราคาต่ าสุด 1118/2564 24-พ.ค.-64

36 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,700.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,700.00      ราคาต่ าสุด 1137/2564 25-พ.ค.-64

37 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 4,500.00     ร้านเอพีเอส 4,500.00      ราคาต่ าสุด 1155/2564 27-พ.ค.-64

38 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ850.00        850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 850.00        บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 850.00         ราคาต่ าสุด 1157/2564 27-พ.ค.-64

39 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ16,700.00    16,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 16,700.00    หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 16,700.00     ราคาต่ าสุด 1158/2564 27-พ.ค.-64

40 จ้างซ่อมแซมห้องน้ า OPD จ านวน 1 รายการ22,735.00    22,735.00    เฉพาะเจาะจง นายลพ จูแสน 22,735.00    นายลพ จูแสน 22,735.00     ราคาต่ าสุด 1177/2564 27-พ.ค.-64

41 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ43,000.00    43,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 43,000.00    ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 43,000.00     ราคาต่ าสุด 1154/2564 27-พ.ค.-64

42 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณเอซเรย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00    25,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00    บริษัท ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00     ราคาต่ าสุด 0134/2564 31-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 172,169.20   

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ24,900.00    24,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 24,900.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 24,900.00     ราคาต่ าสุด 1161/2564 31-พ.ค.-64

44 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ900.00        900.00        เฉพาะเจาะจง เอี๋ยวฮงพานิช 900.00        เอี๋ยวฮงพานิช 900.00         ราคาต่ าสุด 1168/2564 31-พ.ค.-64

45 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,700.00      2,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 2,700.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)2,700.00      ราคาต่ าสุด 1169/2564 31-พ.ค.-64

46 สมุนไพร จ านวน 4 รายการ 11,880.00    11,880.00    เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 11,880.00    นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 11,880.00     ราคาต่ าสุด 1170/2564 31-พ.ค.-64

47 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,632.65      3,632.65     เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 3,632.65     หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 3,632.65      ราคาต่ าสุด 1171/2564 31-พ.ค.-64

48 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 44 รายการ18,869.00    18,869.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 18,869.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 18,869.00     ราคาต่ าสุด 1172/2564 31-พ.ค.-64

49 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์ 12,000.00    ร้านภักดีแอร์ 12,000.00     ราคาต่ าสุด 1173/2564 31-พ.ค.-64

50 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ18,041.27    18,041.27    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,041.27    บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,041.27     ราคาต่ าสุด 1174/2564 31-พ.ค.-64

51 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง น้ าดืมไอคิว 1,700.00     น้ าดืมไอคิว 1,700.00      ราคาต่ าสุด 1178/2564 31-พ.ค.-64

52 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,200.00      4,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,200.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,200.00      ราคาต่ าสุด 1034/2564 07-พ.ค.-64

53 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ25,600.00    25,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล 25,600.00    หจก.เดอะวัน เมดิคอล 25,600.00     ราคาต่ าสุด 1035/2564 07-พ.ค.-64

54 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ37,000.00    37,000.00    เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 37,000.00    พิ พัฒน์ ผล 6 37,000.00     ราคาต่ าสุด 1036/2564 07-พ.ค.-64

55 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 1,700.00     บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 1,700.00      ราคาต่ าสุด 1089/2564 07-พ.ค.-64

56 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ41,730.00    41,730.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 41,730.00    บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 41,730.00     ราคาต่ าสุด 1090/2564 07-พ.ค.-64

57 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ15,600.00    15,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด15,600.00    บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด15,600.00     ราคาต่ าสุด 1091/2564 07-พ.ค.-64

58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ9,244.80      9,244.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,244.80     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,244.80      ราคาต่ าสุด 1092/2564 14-พ.ค.-64

59 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,812.80    11,812.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80     ราคาต่ าสุด 1093/2564 14-พ.ค.-64

60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,500.00      8,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 8,500.00     หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 8,500.00      ราคาต่ าสุด 1102/2564 14-พ.ค.-64

61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ6,880.00      6,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,880.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,880.00      ราคาต่ าสุด 1116/2564 19-พ.ค.-64

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ16,620.00    16,620.00    เฉพาะเจาะจง วีเมดดิคอล เวิลด์ 16,620.00    วีเมดดิคอล เวิลด์ 16,620.00     ราคาต่ าสุด 1117/2564 19-พ.ค.-64

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 3,400.00     บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 3,400.00      ราคาต่ าสุด 1120/2564 19-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 276,910.52   

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ63,000.00    63,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน. ป.พาณิชย์ 63,000.00    ร้านไอริน. ป.พาณิชย์ 63,000.00     ราคาต่ าสุด 1122/2564 21-พ.ค.-64

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ53,000.00    53,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไอริน. ป.พาณิชย์ 53,000.00    ร้านไอริน. ป.พาณิชย์ 53,000.00     ราคาต่ าสุด 1121/2564 24-พ.ค.-64

66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,400.00      6,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00     บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00      ราคาต่ าสุด 1131/2564 24-พ.ค.-64

67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 3,000.00     บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 3,000.00      ราคาต่ าสุด 1132/2564 24-พ.ค.-64

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,000.00      9,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 9,000.00     บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 9,000.00      ราคาต่ าสุด 1133/2564 24-พ.ค.-64

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ3,120.00      3,120.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,120.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,120.00      ราคาต่ าสุด 1135/2564 24-พ.ค.-64

70 ยา จ านวน 1 รายการ 10,400.00    10,400.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 10,400.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 10,400.00     ราคาต่ าสุด /2564 03-พ.ค.-64

71 ยา จ านวน 2 รายการ 30,500.00    30,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด30,500.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด30,500.00     ราคาต่ าสุด 1030/2564 07-พ.ค.-64

72 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)3,000.00     บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)3,000.00      ราคาต่ าสุด 1037/2564 07-พ.ค.-64

73 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 1,200.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด1,200.00      ราคาต่ าสุด 1038/2564 07-พ.ค.-64

74 ยา จ านวน 1 รายการ 7,222.50      7,222.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50     บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50      ราคาต่ าสุด 1039/2564 07-พ.ค.-64

75 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 2,000.00     หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 2,000.00      ราคาต่ าสุด 1040/2564 07-พ.ค.-64

76 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 10,500.00    บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 10,500.00     ราคาต่ าสุด 1041/2564 07-พ.ค.-64

77 ยา จ านวน 1 รายการ 8,500.00      8,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 8,500.00     บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 8,500.00      ราคาต่ าสุด 1042/2564 07-พ.ค.-64

78 ยา จ านวน 1 รายการ 4,750.00      4,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 4,750.00     บริษัท เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 4,750.00      ราคาต่ าสุด 1043/2564 07-พ.ค.-64

79 ยา จ านวน 1 รายการ 2,790.00      2,790.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,790.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,790.00      ราคาต่ าสุด 1044/2564 07-พ.ค.-64

80 ยา จ านวน 3 รายการ 16,900.00    16,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 16,900.00    บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 16,900.00     ราคาต่ าสุด 1045/2564 07-พ.ค.-64

81 ยา จ านวน 1 รายการ 16,400.00    16,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00     ราคาต่ าสุด 1046/2564 07-พ.ค.-64

82 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00    บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00     ราคาต่ าสุด 1048/2564 07-พ.ค.-64

83 ยา จ านวน 3 รายการ 10,950.00    10,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด10,950.00    บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด10,950.00     ราคาต่ าสุด 1049/2564 07-พ.ค.-64

84 ยา จ านวน 2 รายการ 3,044.65      3,044.65     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,044.65     องค์กรเภสัชกรรม 3,044.65      ราคาต่ าสุด 1050/2564 07-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 285,677.15   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 3 รายการ 10,313.00    10,313.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 10,313.00    องค์กรเภสัชกรรม 10,313.00     ราคาต่ าสุด 1051/2564 07-พ.ค.-64

86 ยา จ านวน 1 รายการ 13,910.00    13,910.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 13,910.00    องค์กรเภสัชกรรม 13,910.00     ราคาต่ าสุด 1052/2564 07-พ.ค.-64

87 ยา จ านวน 1 รายการ 4,494.00      4,494.00     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,494.00     องค์กรเภสัชกรรม 4,494.00      ราคาต่ าสุด 1053/2564 07-พ.ค.-64

88 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 11,000.00    บริษัท มาสุ จ ากัด 11,000.00     ราคาต่ าสุด 1054/2564 07-พ.ค.-64

89 ยา จ านวน 1 รายการ 1,950.00      1,950.00     เฉพาะเจาะจง สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,950.00     สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,950.00      ราคาต่ าสุด /2564 07-พ.ค.-64

90 ยา จ านวน 1 รายการ 141,496.80  141,496.80  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 141,496.80  รพ.ชัยภูมิ 141,496.80   ราคาต่ าสุด /2564 07-พ.ค.-64

91 ยา จ านวน 1 รายการ 3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก. แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00     บริษัท ที.พี.ดรัก. แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00      ราคาต่ าสุด 1056/2564 11-พ.ค.-64

92 ยา จ านวน 2 รายการ 1,625.00      1,625.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,625.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,625.00      ราคาต่ าสุด 1057/2564 11-พ.ค.-64

93 ยา จ านวน 2 รายการ 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 6,000.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 6,000.00      ราคาต่ าสุด 1058/2565 11-พ.ค.-64

94 ยา จ านวน 2 รายการ 4,650.00      4,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,650.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,650.00      ราคาต่ าสุด 1060/2564 11-พ.ค.-64

95 ยา จ านวน 1 รายการ 1,950.00      1,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 1,950.00     บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 1,950.00      ราคาต่ าสุด 1061/2564 11-พ.ค.-64

96 ยา จ านวน 2 รายการ 5,564.00      5,564.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,564.00     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,564.00      ราคาต่ าสุด 1064/2564 11-พ.ค.-64

97 ยา จ านวน 1 รายการ 20,223.00    20,223.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,223.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,223.00     ราคาต่ าสุด 1065/2564 11-พ.ค.-64

98 ยา จ านวน 1 รายการ 125,000.00  125,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 125,000.00  บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 125,000.00   ราคาต่ าสุด 1066/2564 11-พ.ค.-64

99 ยา จ านวน 1 รายการ 8,400.00      8,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00     บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00      ราคาต่ าสุด 1067/2564 11-พ.ค.-64

100 ยา จ านวน 2 รายการ 5,018.30      5,018.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,018.30     บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,018.30      ราคาต่ าสุด 1072/2564 12-พ.ค.-64

101 ยา จ านวน 1 รายการ 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด45,000.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด45,000.00     ราคาต่ าสุด 1073/2564 12-พ.ค.-64

102 ยา จ านวน 1 รายการ 2,850.00      2,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 2,850.00     บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด2,850.00      ราคาต่ าสุด 1074/2564 12-พ.ค.-64

103 ยา จ านวน 1 รายการ 1,320.00      1,320.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,320.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,320.00      ราคาต่ าสุด 1076/2564 12-พ.ค.-64

104 ยา จ านวน 1 รายการ 642.00        642.00        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 642.00        องค์กรเภสัชกรรม 642.00         ราคาต่ าสุด 1077/2564 12-พ.ค.-64

105 ยา จ านวน 2 รายการ 24,460.20    24,460.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด24,460.20    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด24,460.20     ราคาต่ าสุด 1082/2564 12-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 439,266.30   

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 30,178.07    30,178.07    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 930,178.07    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 930,178.07     ราคาต่ าสุด /2564 12-พ.ค.-64

107 ยา จ านวน 1 รายการ 770.00        770.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10770.00        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10770.00         ราคาต่ าสุด /2564 12-พ.ค.-64

108 ยา จ านวน 1 รายการ 10,160.00    10,160.00    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1110,160.00    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1110,160.00     ราคาต่ าสุด /2564 12-พ.ค.-64

109 ยา จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00     เฉพาะเจาะจง สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,000.00     สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,000.00      ราคาต่ าสุด /2564 13-พ.ค.-64

110 ยา จ านวน 1 รายการ 10,200.00    10,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,200.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,200.00     ราคาต่ าสุด 1087/2564 13-พ.ค.-64

111 ยา จ านวน 1 รายการ 4,986.20      4,986.20     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,986.20     องค์กรเภสัชกรรม 4,986.20      ราคาต่ าสุด 1088/2564 13-พ.ค.-64

112 ยา จ านวน 1 รายการ 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 40,000.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 40,000.00     ราคาต่ าสุด 1104/2564 17-พ.ค.-64

113 ยา จ านวน 1 รายการ 11,340.00    11,340.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 11,340.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 11,340.00     ราคาต่ าสุด /2564 17-พ.ค.-64

114 ยา จ านวน 1 รายการ 30,816.00    30,816.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 30,816.00    องค์กรเภสัชกรรม 30,816.00     ราคาต่ าสุด 1108/2564 18-พ.ค.-64

115 ยา จ านวน 2 รายการ 6,600.00      6,600.00     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,600.00     องค์กรเภสัชกรรม 6,600.00      ราคาต่ าสุด 1114/2564 18-พ.ค.-64

116 ยา จ านวน 1 รายการ 26,865.00    26,865.00    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 926,865.00    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 926,865.00     ราคาต่ าสุด /2564 18-พ.ค.-64

117 ยา จ านวน 2 รายการ 24,396.00    24,396.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,396.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,396.00     ราคาต่ าสุด 1119/2564 19-พ.ค.-64

118 ยา จ านวน 1 รายการ 10,914.00    10,914.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00     ราคาต่ าสุด 1136/2564 19-พ.ค.-64

119 ยา จ านวน 2 รายการ 333,944.00  333,944.00  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9333,944.00  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9333,944.00   ราคาต่ าสุด /2564 19-พ.ค.-64

120 ยา จ านวน 1 รายการ 106,122.60  106,122.60  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 106,122.60  รพ.ชัยภูมิ 106,122.60   ราคาต่ าสุด /2564 20-พ.ค.-64

121 ยา จ านวน 1 รายการ 304.00        304.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 304.00        รพ.ชัยภูมิ 304.00         ราคาต่ าสุด /2564 20-พ.ค.-64

122 ยา จ านวน 1 รายการ 46,224.00    46,224.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 46,224.00    องค์กรเภสัชกรรม 46,224.00     ราคาต่ าสุด 1139/2564 24-พ.ค.-64

123 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00    26,400.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 26,400.00    องค์กรเภสัชกรรม 26,400.00     ราคาต่ าสุด 1140/2564 24-พ.ค.-64

124 ยา จ านวน 1 รายการ 5,296.50      5,296.50     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 5,296.50     องค์กรเภสัชกรรม 5,296.50      ราคาต่ าสุด 1141/2564 24-พ.ค.-64

125 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00    28,890.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 28,890.00    องค์กรเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 1166/2565 28-พ.ค.-64

126 ยา จ านวน 3 รายการ 25,700.00    25,700.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 25,700.00    องค์กรเภสัชกรรม 25,700.00     ราคาต่ าสุด 1167/2564 28-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 781,106.37   

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 82,963.13    82,963.13    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 982,963.13    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 982,963.13     ราคาต่ าสุด /2564 28-พ.ค.-64

128 ยา จ านวน 1 รายการ 2,585.08      2,585.08     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,585.08     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,585.08      ราคาต่ าสุด /2564 28-พ.ค.-64

129 ยา จ านวน 1 รายการ 368.00        368.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 368.00        รพ.ชัยภูมิ 368.00         ราคาต่ าสุด /2564 31-พ.ค.-64

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,630.00      9,630.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,630.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,630.00      ราคาต่ าสุด 1075/2564 12-พ.ค.-64

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 6,500.00     พิ พัฒน์ ผล 6 6,500.00      ราคาต่ าสุด 1096/2564 14-พ.ค.-64

132 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 9,440.00      9,440.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 9,440.00     บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 9,440.00      ราคาต่ าสุด 1165/2564 24-พ.ค.-64

133 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,000.00      8,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 8,000.00     บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 8,000.00      ราคาต่ าสุด 1085/2564 21-พ.ค.-64

134 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ790.00        790.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 790.00        บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 790.00         ราคาต่ าสุด 1026/2564 21-พ.ค.-64

135 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,725.00      4,725.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 4,725.00     บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 4,725.00      ราคาต่ าสุด 1134/2564 21-พ.ค.-64

136 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,123.50      1,123.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 1,123.50     บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 1,123.50      ราคาต่ าสุด 1159/2564 11-พ.ค.-64

137 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,600.00     บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,600.00      ราคาต่ าสุด 1160/2564 11-พ.ค.-64

138 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 200.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 200.00         ราคาต่ าสุด 1162/2564 14-พ.ค.-64

139 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 3,200.00      3,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 3,200.00     บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 3,200.00      ราคาต่ าสุด 1163/2564 14-พ.ค.-64

140 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,100.00      1,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,100.00     บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,100.00      ราคาต่ าสุด 1164/2564 17-พ.ค.-64

141 วัสดุทันตกรรม จ านวน 26 รายการ16,990.00    16,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด16,990.00    บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด16,990.00     ราคาต่ าสุด 1099/2564 25-พ.ค.-64

142 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,250.00      6,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอาร์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด6,250.00     บริษัท เอสอาร์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด6,250.00      ราคาต่ าสุด 1123/2564 07-พ.ค.-64

143 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,120.00      3,120.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ซอร์สเมด จ ากัด 3,120.00     บริษัท อินเตอร์ซอร์สเมด จ ากัด 3,120.00      ราคาต่ าสุด 1124/2564 12-พ.ค.-64

144 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ19,000.00    19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 19,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 19,000.00     ราคาต่ าสุด 1125/2564 12-พ.ค.-64

145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ15,920.00    15,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 15,920.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 15,920.00     ราคาต่ าสุด 1126/2564 14-พ.ค.-64

146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 รายการ5,960.00      5,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด5,960.00     บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด5,960.00      ราคาต่ าสุด 1127/2564 14-พ.ค.-64

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ47,600.00    47,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 47,600.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 47,600.00     ราคาต่ าสุด 1128/2564 14-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 247,064.71   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ4,370.00      4,370.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 4,370.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 4,370.00      ราคาต่ าสุด 1129/2564 17-พ.ค.-64

149 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00    19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     ราคาต่ าสุด 1130/2564 17-พ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 23,370.00     

                  (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(เวชภรรมป้องกัน) รักษาการในต าแหน่ง
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


