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วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
สมุนไพร จานวน 3 รายการ
26,940.00 26,940.00
วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน12,002.00
52 รายการ 12,002.00
ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ329,800.00 329,800.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
300.00
300.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน1,400.00
2 รายการ 1,400.00
จ้างทาวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 120.00
120.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน1,380.00
4 รายการ 1,380.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 3 รายการ 3,650.00 3,650.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,140.00 1,140.00
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
17,000.00 17,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 1,990.00 1,990.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน1,920.00
2 รายการ 1,920.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 259.00
259.00
วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ
2,239.00 2,239.00
วัสดุบริโภค จานวน 5 รายการ
1,530.00 1,530.00
ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 100.00
100.00
ถ่านหุ้งต้ม จานวน 1 รายการ
660.00
660.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 6 รายการ 13,600.00 13,600.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 2 รายการ 3,800.00 3,800.00
จ้างย้ายประตูม้วนโรงไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
5,000.00 5,000.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 3 รายการ 3,800.00 3,800.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นายอุดร ทองทิพย์
26,940.00 ราคาต่าสุด 0875/2564 01-เม.ย.-64
26,940.00 นายอุดร ทองทิพย์
เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
12,002.00 ราคาต่าสุด 0887/2564 01-เม.ย.-64
12,002.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จากัด
329,800.00 ราคาต่าสุด 0877/2564 02-เม.ย.-64
329,800.00 บริษทั โซวิค จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด300.00 บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 0878/2564 02-เม.ย.-64
300.00
ด
เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์
1,400.00 ราคาต่าสุด 0879/2564 05-เม.ย.-64
1,400.00 หจก.ป้าย ดีไซน์
เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง
120.00 ราคาต่าสุด 0882/2564 05-เม.ย.-64
120.00 ร้านบล็อกตู๋ตรายาง
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
1,380.00 ราคาต่าสุด 0884/2564 05-เม.ย.-64
1,380.00 ร้านเอพีเอส
เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
3,650.00 ราคาต่าสุด 0929/2564 05-เม.ย.-64
3,650.00 อู่ช่างรัตน์
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 0881/2564 07-เม.ย.-64
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,140.00
ากัด
1,140.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากัด 17,000.00 บริษทั ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากัด17,000.00 ราคาต่าสุด 0898/2564 07-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
1,990.00 ราคาต่าสุด 0911/2564 07-เม.ย.-64
1,990.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
1,920.00 ราคาต่าสุด 0923/2564 07-เม.ย.-64
1,920.00 ร้านเอพีเอส
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
259.00 ราคาต่าสุด 0924/2564 07-เม.ย.-64
259.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 2,239.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)2,239.00 ราคาต่าสุด 0892/2564 07-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้านอรวรรณ์
1,530.00 ราคาต่าสุด 0907/2564 08-เม.ย.-64
1,530.00 ร้านอรวรรณ์
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จขากัด
100.00 ราคาต่าสุด 0908/2564 08-เม.ย.-64
100.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จขากัด
เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา ศรีจันโท
660.00 ราคาต่าสุด 0910/2564 09-เม.ย.-64
660.00 นางสาวเจนจิรา ศรีจันโท
เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต
13,600.00 ราคาต่าสุด 0913/2564 09-เม.ย.-64
13,600.00 หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต
เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
3,800.00 ราคาต่าสุด 0931/2564 09-เม.ย.-64
3,800.00 อู่ช่างรัตน์
เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ งามใจ
5,000.00 ราคาต่าสุด 0922/2564 19-เม.ย.-64
5,000.00 นายสมพงษ์ งามใจ
เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
3,800.00 ราคาต่าสุด 0932/2564 19-เม.ย.-64
3,800.00 อู่ช่างรัตน์
รวมทั้งสิ้น

428,630.00

ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 840.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 1,000.00
จ้างตัดต้นไม้ จานวน 1 รายการ
10,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 1,645.00
วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ
2,695.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 90.00
จ้างปรับปรุงห้องวางเครื่องอบแก๊ส จานวน
1 รายการ
42,000.00
วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
4,250.00
วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
2,250.00
ซ่อมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 7 รายการ
35,791.50
อ๊อกซเจน จานวน 1 รายการ
1,348.20
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ 1,775.00
ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ1,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 2,890.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ 21,550.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
4,650.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 1,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ10,165.00
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า จานวน 1 รายการ 880.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
840.00
1,000.00
10,800.00
1,645.00
2,695.00
100.00
90.00
42,000.00
4,250.00
2,250.00
35,791.50
1,348.20
1,775.00
1,200.00
2,890.00
900.00
21,550.00
4,650.00
1,900.00
10,165.00
880.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์
840.00 ราคาต่าสุด 0949/2564 19-เม.ย.-64
840.00 ร้านวิทยาพาณิชย์
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
1,000.00 ราคาต่าสุด 0950/2564 19-เม.ย.-64
1,000.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
เฉพาะเจาะจง นายสุริยวงศ์ ปาคา
10,800.00 ราคาต่าสุด 0921/2564 20-เม.ย.-64
10,800.00 นายสุริยวงศ์ ปาคา
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
1,645.00 ราคาต่าสุด 0925/2564 20-เม.ย.-64
1,645.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 2,695.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)2,695.00 ราคาต่าสุด 0926/2564 20-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช
100.00 ราคาต่าสุด 0934/2564 21-เม.ย.-64
100.00 ร้านภักดีเภสัช
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
90.00 ราคาต่าสุด 0935/2564 21-เม.ย.-64
90.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
เฉพาะเจาะจง ผาทองก่อสร้าง
42,000.00 ราคาต่าสุด 0869/2564 21-เม.ย.-64
42,000.00 ผาทองก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,250.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,250.00 ราคาต่าสุด 0936/2564 21-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรอะไหล่
2,250.00 ราคาต่าสุด 0937/2564 22-เม.ย.-64
2,250.00 ร้านวิจิตรอะไหล่
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส วาย เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่นบริจษากัทั ดเอส วาย เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
35,791.50
คอนสตรัคราคาต่
ชั่น จาสุ
ากัดด 0938/2564 22-เม.ย.-64
35,791.50
เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
1,348.20 ราคาต่าสุด 0943/2564 23-เม.ย.-64
1,348.20 ดี.ดี.ออกซิเจน
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,775.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,775.00 ราคาต่าสุด 0945/2564 23-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์
1,200.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,200.00 ราคาต่าสุด 0947/2564 23-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์
2,890.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,890.00 ราคาต่าสุด 0948/2564 23-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช
900.00 ราคาต่าสุด 0951/2564 23-เม.ย.-64
900.00 ร้านภักดีเภสัช
เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
21,550.00 ราคาต่าสุด 0941/2564 23-เม.ย.-64
21,550.00 มันนี โทนเนอร์
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,650.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,650.00 ราคาต่าสุด 0946/2564 23-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
1,900.00 ราคาต่าสุด 0944/2564 26-เม.ย.-64
1,900.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น
10,165.00 ราคาต่าสุด 0953/2564 26-เม.ย.-64
10,165.00 ร้านเศรษฐีเงินเย็น
เฉพาะเจาะจง ร้านบุญทัศน์การเกษตร
880.00 ราคาต่าสุด 0957/2564 26-เม.ย.-64
880.00 ร้านบุญทัศน์การเกษตร
รวมทั้งสิ้น

148,719.70

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน.....พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วิธีซื้อหรือจ้าง
ลาดับ
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
43 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึก ขายถูก
1,000.00 ราคาต่าสุด 0958/2564 26-เม.ย.-64
1,000.00 ร้านสมนึก ขายถูก
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช
44 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 900.00
900.00 ราคาต่าสุด 0985/2564 26-เม.ย.-64
900.00 ร้านภักดีเภสัช
45 วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
7,480.00 7,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 7,480.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)7,480.00 ราคาต่าสุด 0959/2564 26-เม.ย.-64
46 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ
8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโบ๊ทเรดิโอ
8,827.50 ราคาต่าสุด 0960/2564 27-เม.ย.-64
8,827.50 ร้านโบ๊ทเรดิโอ
47 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์
6,580.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,580.00 ราคาต่าสุด 0961/2564 27-เม.ย.-64
48 วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
7,615.00 7,615.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 7,615.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)7,615.00 ราคาต่าสุด 0977/2564 27-เม.ย.-64
270.00 เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
49 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 270.00
270.00 ราคาต่าสุด 0984/2564 29-เม.ย.-64
270.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
50 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตร สุวรรณ
4,800.00 ราคาต่าสุด 0986/2564 29-เม.ย.-64
4,800.00 ร้านมิตร สุวรรณ
51 สมุนไพร จานวน 5 รายการ
13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
13,800.00 ราคาต่าสุด 0987/2564 29-เม.ย.-64
13,800.00 นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
52 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 11 รายการ 7,364.81 7,364.81 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตซู ชัยภูมิ จากัด
7,364.81 ราคาต่าสุด 0998/2564 29-เม.ย.-64
7,364.81 บริษทั มิตซู ชัยภูมิ จากัด
53 ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
5,980.00 ราคาต่าสุด 0999/2564 29-เม.ย.-64
5,980.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
54 ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ4,630.00 4,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,630.00 ราคาต่าสุด 1000/2564 29-เม.ย.-64
4,630.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
55 ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
2,100.00 ราคาต่าสุด 1001/2564 29-เม.ย.-64
2,100.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
56 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์
1,450.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,450.00 ราคาต่าสุด 1004/2564 29-เม.ย.-64
รายการ
240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
57 จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน 1240.00
240.00 ราคาต่าสุด 1006/2564 29-เม.ย.-64
240.00 ร้านเอพีเอส
รายการ
100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
58 จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน 1100.00
100.00 ราคาต่าสุด 1007/2564 29-เม.ย.-64
100.00 ร้านเอพีเอส
รายการ
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
59 จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน 1500.00
500.00 ราคาต่าสุด 1008/2564 29-เม.ย.-64
500.00 ร้านเอพีเอส
รายการ
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
60 จ้างทาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน 1500.00
500.00 ราคาต่าสุด 1009/2564 29-เม.ย.-64
500.00 ร้านเอพีเอส
รายการ
30,000.00 เฉพาะเจาะจง SUR แมคนิคอนซัพพลาย
61 ซ่อมท่อและวาล์วแก๊สโรงครัว จานวน 430,000.00
30,000.00 ราคาต่าสุด 1023/2564 29-เม.ย.-64
30,000.00 SUR แมคนิคอนซัพพลาย
่องเอกซเรย์ จานวน
25,000.00
1 รายการเฉพาะเจาะจง บริษทั ทรานสเทค จากัด
62 ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเครื25,000.00
25,000.00 ราคาต่าสุด 0134/2564 30-เม.ย.-64
25,000.00 บริษทั ทรานสเทค จากัด
63 ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ3,935.00 3,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
3,935.00 ราคาต่าสุด 1002/2564 30-เม.ย.-64
3,935.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น

133,072.31

ลาดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ2,480.00
จ้างเหมากั้นห้องตรวจโรค จานวน 1 รายการ
7,200.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,300.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,370.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,190.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 1,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 990.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 5,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ23,197.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน57,800.00
4 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน30,850.00
3 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 8,000.00
1 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน32,800.00
3 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 9,320.00
2 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน13,200.00
2 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 6,770.00
5 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน12,500.00
1 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4,000.00
2 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4,050.00
1 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน11,200.00
1 รายการ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
2,480.00
7,200.00
1,300.00
1,370.00
1,190.00
1,400.00
1,400.00
990.00
5,780.00
23,197.60
57,800.00
30,850.00
8,000.00
32,800.00
9,320.00
13,200.00
6,770.00
12,500.00
4,000.00
4,050.00
11,200.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
2,480.00 ราคาต่าสุด 1003/2564 30-เม.ย.-64
2,480.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ
7,200.00 ราคาต่าสุด 1012/2564 30-เม.ย.-64
7,200.00 นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 1013/2564 30-เม.ย.-64
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,300.00
ากัด
1,300.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 1014/2564 30-เม.ย.-64
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,370.00
ากัด
1,370.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 1015/2564 30-เม.ย.-64
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,190.00
ากัด
1,190.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
ราคาต่าสุด 1016/2564 30-เม.ย.-64
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ1,400.00
ากัด
1,400.00
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,400.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,400.00 ราคาต่าสุด 1018/2564 30-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง ร้านคูรสามชัยภูมิเครื่องครัว
990.00 ราคาต่าสุด 1020/2564 30-เม.ย.-64
990.00 ร้านคูรสามชัยภูมิเครื่องครัว
เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์
5,780.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,780.00 ราคาต่าสุด 1022/2564 30-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 23,197.60 บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 23,197.60 ราคาต่าสุด 0914/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล
57,800.00 ราคาต่าสุด 0916/2564 09-เม.ย.-64
57,800.00 หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล
เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง
30,850.00 ราคาต่าสุด 0917/2564 09-เม.ย.-64
30,850.00 เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง บริษทั นาวิวฒ
ั น์การช่าง 1992 จากัด 8,000.00 บริษทั นาวิวฒ
ั น์การช่าง 1992 จากัด8,000.00 ราคาต่าสุด 0918/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง
32,800.00 ราคาต่าสุด 0919/2564 09-เม.ย.-64
32,800.00 เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 9,320.00 หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 9,320.00 ราคาต่าสุด 0954/2564 16-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
13,200.00 ราคาต่าสุด 0955/2564 16-เม.ย.-64
13,200.00 บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด6,770.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั6,770.00
ราคาต่าสุด 0956/2564 16-เม.ย.-64
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั12,500.00
ราคาต่าสุด 0978/2564 16-เม.ย.-64
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
12,500.00
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด4,000.00 บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั4,000.00
ราคาต่าสุด 0979/2564 16-เม.ย.-64
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด
4,050.00 บริษทั จาเริญแพทย์ภณั ฑ์ จากัด 4,050.00 ราคาต่าสุด 0983/2564 28-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 11,200.00 หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 11,200.00 ราคาต่าสุด 0980/2564 28-เม.ย.-64
รวมทั้งสิ้น

236,797.60

ลาดับ
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วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน19,290.00
2 รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน12,500.00
1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
1,359.18
ยา จานวน 3 รายการ
10,786.42
ยา จานวน 1 รายการ
872.00
ยา จานวน 1 รายการ
6,156.00
ยา จานวน 6 รายการ
29,052.20
ยา จานวน 1 รายการ
14,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
8,700.00
ยา จานวน 2 รายการ
19,375.00
ยา จานวน 2 รายการ
10,050.00
ยา จานวน 1 รายการ
6,634.00
ยา จานวน 1 รายการ
11,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
11,400.00
ยา จานวน 2 รายการ
20,850.00
ยา จานวน 2 รายการ
10,107.00
ยา จานวน 2 รายการ
18,584.40
ยา จานวน 1 รายการ
12,800.00
ยา จานวน 2 รายการ
9,715.06
ยา จานวน 1 รายการ
55,122.12
ยา จานวน 2 รายการ
2,350.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
19,290.00
12,500.00
1,359.18
10,786.42
872.00
6,156.00
29,052.20
14,500.00
8,700.00
19,375.00
10,050.00
6,634.00
11,000.00
11,400.00
20,850.00
10,107.00
18,584.40
12,800.00
9,715.06
55,122.12
2,350.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั19,290.00
ราคาต่าสุด 0981/2564 28-เม.ย.-64
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
19,290.00
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั12,500.00
ราคาต่าสุด 0982/2564 28-เม.ย.-64
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
12,500.00
ด
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1,359.18
01-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1,359.18
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ10,786.42
01-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10,786.42
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
01-เม.ย.-64
872.00 ราคาต่าสุด /2564
872.00 รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย
01-เม.ย.-64
6,156.00 ราคาต่าสุด /2564
6,156.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมีภณ
ราคาต่าสุด 0883/2564 02-เม.ย.-64
ั ฑ์ (1985) จากั29,052.20
ด
บริษทั เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์ (1985) จากั
29,052.20
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 14,500.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 14,500.00 ราคาต่าสุด 0885/2564 05-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ8,700.00
ราคาต่าสุด 0886/2565 05-เม.ย.-64
ากัด (มหาชน)
บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์8,700.00
จากัด (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
19,375.00 ราคาต่าสุด 0888/2564 05-เม.ย.-64
19,375.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
ราคาต่
ด ษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
10,050.00 จากั
ด าสุด 0889/2564 05-เม.ย.-64
10,050.00จากับริ
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จากัด
6,634.00 ราคาต่าสุด 0890/2564 05-เม.ย.-64
6,634.00 บริษทั ไบโอวาลิส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล11,000.00
จากัด
บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล11,000.00
จากัด ราคาต่าสุด 0891/2564 05-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานมิลาโน
11,400.00 ราคาต่าสุด 0893/2564 05-เม.ย.-64
11,400.00 หจก.โรงงานมิลาโน
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด20,850.00 บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากั20,850.00
ราคาต่าสุด 0894/2564 05-เม.ย.-64
ด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
10,107.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด 10,107.00 ราคาต่าสุด 0895/2564 05-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 18,584.40 บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 18,584.40 ราคาต่าสุด 0896/2564 05-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 12,800.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 12,800.00 ราคาต่าสุด 0897/2564 05-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ9,715.06
05-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ9,715.06
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ55,122.12
05-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
55,122.12
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จากัด
2,350.00 ราคาต่าสุด 0900/2564 07-เม.ย.-64
2,350.00 บริษทั ฟาร์มีน่า จากัด
รวมทั้งสิ้น

291,203.38

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 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 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 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 11 รายการ
ยา จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
28,890.00 28,890.00
34,240.00 34,240.00
6,479.06 6,479.06
4,207.45 4,207.45
54,640.00 54,640.00
7,200.00 7,200.00
175,000.00 175,000.00
20,000.00 20,000.00
2,054.40 2,054.40
4,660.00 4,660.00
5,000.00 5,000.00
2,575.50 2,575.50
206,349.50 206,349.50
2,493.10 2,493.10
9,250.00 9,250.00
8,040.00 8,040.00
39,000.00 39,000.00
13,250.00 13,250.00
399.45
399.45
76,734.23 76,734.23
40,104.00 40,104.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม
28,890.00 ราคาต่าสุด 0903/2564 07-เม.ย.-64
28,890.00 องค์กรเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์34,240.00
จากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก34,240.00
ส์ จากัด ราคาต่าสุด 0904/2564 07-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ6,479.06
ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์6,479.06
จากัด ราคาต่าสุด 0905/2564 07-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ4,207.45
ากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์4,207.45
จากัด ราคาต่าสุด 0906/2564 07-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ54,640.00
09-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
54,640.00
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม
7,200.00 ราคาต่าสุด 0909/2564 19-เม.ย.-64
7,200.00 องค์กรเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม
175,000.00 ราคาต่าสุด 0912/2564 19-เม.ย.-64
175,000.00 องค์กรเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จากัด
20,000.00 ราคาต่าสุด 0920/2564 19-เม.ย.-64
20,000.00 บริษทั ยูเมด้า จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด 2,054.40 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด 2,054.40 ราคาต่าสุด 0927/2564 19-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส
4,660.00 ราคาต่าสุด 0928/2564 19-เม.ย.-64
4,660.00 โรงพยาบาลจัตุรัส
เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ5,000.00
ราคาต่าสุด 0930/2564 19-เม.ย.-64
ากัด (มหาชน)
บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์5,000.00
จากัด (มหาชน)
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2,575.50
19-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2,575.50
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
20-เม.ย.-64
206,349.50 ราคาต่าสุด /2564
206,349.50 รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
20-เม.ย.-64
2,493.10 ราคาต่าสุด /2564
2,493.10 รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพีเอส เมดิคอล จากัด
9,250.00 บริษทั เอพีเอส เมดิคอล จากัด 9,250.00 ราคาต่าสุด 0939/2564 22-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพีเอส เมดิคอล จากัด
8,040.00 บริษทั เอพีเอส เมดิคอล จากัด 8,040.00 ราคาต่าสุด 0940/2564 22-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จากัด
39,000.00 ราคาต่าสุด 0942/2564 22-เม.ย.-64
39,000.00 บริษทั ไบโอวาลิส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด 13,250.00 บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด 13,250.00 ราคาต่าสุด 0952/2564 26-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
26-เม.ย.-64
9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 399.45
เขต 9 ราคาต่าสุด /2564
399.45
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ76,734.23
27-เม.ย.-64
เขต 9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
76,734.23
เขต 9 ราคาต่าสุด /2565
เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม
40,104.00 ราคาต่าสุด 0902/2564 07-เม.ย.-64
40,104.00 องค์กรเภสัชกรรม
รวมทั้งสิ้น

740,566.69

ลาดับ
127
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุทันตกรรม จานวน 2 รายการ
800.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 1 รายการ
1,100.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 3 รายการ
7,560.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 28 รายการ 13,925.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 30 รายการ 19,385.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 3 รายการ
6,640.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 3 รายการ
2,320.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 34 รายการ 25,055.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
39,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
19,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
4,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1รายการ
11,680.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 6 รายการ
12,345.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
21,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
16,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายการ
26,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1 รายการ
30,996.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
1,750.00
ค่ากาจัดขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ 6,888.60
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
800.00
1,100.00
7,560.00
13,925.00
19,385.00
6,640.00
2,320.00
25,055.00
39,000.00
19,000.00
4,000.00
11,680.00
12,345.00
21,500.00
30,000.00
16,200.00
26,000.00
30,996.00
1,750.00
6,888.60

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2564 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุปหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์
800.00 ราคาต่าสุด 1010/2564 08-เม.ย.-64
800.00 หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด 1,100.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด1,100.00 ราคาต่าสุด 1011/2564 08-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ7,560.00
ากัด
บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น7,560.00
จากัด ราคาต่าสุด 0962/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
่ จากัด บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
13,925.00
่ จากัด ราคาต่าสุด 0975/2564 16-เม.ย.-64
13,925.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
่ จากัด บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
19,385.00
่ จากัด ราคาต่าสุด 0988/2564 16-เม.ย.-64
19,385.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น จากัด 6,640.00 บริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น จากัด6,640.00 ราคาต่าสุด 1005/2564 16-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด 2,320.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด2,320.00 ราคาต่าสุด 1017/2564 16-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
25,055.00
่ จากัด บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
25,055.00
่ จากัด ราคาต่าสุด 0989/2564 29-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด ประเทศไทย จากัด39,000.00 บริษทั อินโนเมด ประเทศไทย จากัด39,000.00 ราคาต่าสุด 0839/2564 08-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 บริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 ราคาต่าสุด 0990/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด4,000.00 บริษทั แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากั4,000.00
ด
ราคาต่าสุด 0991/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ท้อปซายน์เมด จากัด
11,680.00 บริษทั ท้อปซายน์เมด จากัด
11,680.00 ราคาต่าสุด 0992/2564 09-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัชแลบ 2013 จากัด
12,345.00 บริษทั ทัชแลบ 2013 จากัด
12,345.00 ราคาต่าสุด 0993/2564 19-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 21,500.00 บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 21,500.00 ราคาต่าสุด 0994/2564 19-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 30,000.00 บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 30,000.00 ราคาต่าสุด 0995/2564 21-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 16,200.00 บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 16,200.00 ราคาต่าสุด 0996/2564 21-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 บริษทั ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 ราคาต่าสุด 0997/2564 21-เม.ย.-64
เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จากัด 30,996.00 บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จากัด30,996.00 ราคาต่าสุด 1028/2564 27-เม.ย.-64
1,750.00 ราคาต่าสุด 1033/2564 30-เม.ย.-64
1,750.00 น้าดื่มไอคิว
เฉพาะเจาะจง น้าดืมไอคิว
6,888.60 ราคาต่าสุด 1055/2564 30-เม.ย.-64
6,888.60 บริษทั โชติกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด
รวมทั้งสิ้น

296,144.60

