
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 25,350.00   25,350.00    เฉพาะเจาะจงมันนี่โทนเนอร์ Money Toner25,350.00  มันนี่โทนเนอร์ Money Toner 25,350.00     ราคาต่ าสุด 0121/2564 02-พ.ย.-63
2 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 11 รายการ12,500.00   12,500.00    เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 12,500.00  อู่ช่างรัตน์ 12,500.00     ราคาต่ าสุด 0126/2564 02-พ.ย.-63
3 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด1,000.00    บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด1,000.00      ราคาต่ าสุด 0129/2564 02-พ.ย.-63
4 ค่าจ้างตัดเส้ือผู้ปว่ย จ านวน 4 รายการ28,350.00   28,350.00    เฉพาะเจาะจงนางพรประภา อยู่ตา 28,350.00  นางพรประภา อยู่ตา 28,350.00     ราคาต่ าสุด 0131/2564 02-พ.ย.-63
5 ค่าเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 46,236.00   46,236.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 46,236.00  หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 46,236.00     ราคาต่ าสุด 0135/2564 02-พ.ย.-63
6 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 120.00       120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีเภสัช 120.00      ร้านภกัดีเภสัช 120.00         ราคาต่ าสุด 0125/2564 02-พ.ย.-63
7 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 รายการ2,106.00     2,106.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)2,106.00    บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน)2,106.00      ราคาต่ าสุด 0130/2564 02-พ.ย.-63
8 ค่าสมุนไพร จ านวน 1 รายการ 3,840.00     3,840.00      เฉพาะเจาะจงนางสถิต จักรชัย 3,840.00    นางสถิต จักรชัย 3,840.00      ราคาต่ าสุด 0136/2564 03-พ.ย.-63
9 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00        เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00      ไทยเจริญการยาง 100.00         ราคาต่ าสุด 0137/2564 04-พ.ย.-63
10 วสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 15,000.00   15,000.00    เฉพาะเจาะจงอนัญญา เค้าโนนกอก 15,000.00  อนัญญา เค้าโนนกอก 15,000.00     ราคาต่ าสุด 0150/2564 09-พ.ย.-63
11 ค่าเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 300.00      ร้านมั่นใจบริการ 300.00         ราคาต่ าสุด 0164/2564 09-พ.ย.-63
12 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 3 รายการ215.00       215.00        เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)215.00      หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 215.00         ราคาต่ าสุด 0165/2564 09-พ.ย.-63
13 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 150.00       150.00        เฉพาะเจาะจง โดนัส การ์เด้น 150.00      โดนัส การ์เด้น 150.00         ราคาต่ าสุด 0166/2564 09-พ.ย.-63
14 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 135.00       135.00        เฉพาะเจาะจงสวนประเสริฐเมืองทอง 135.00      สวนประเสริฐเมืองทอง 135.00         ราคาต่ าสุด 0167/2564 09-พ.ย.-63
15 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ2,761.00     2,761.00      เฉพาะเจาะจง เอี๋ยวฮงพานิช 2,761.00    เอี๋ยวฮงพานิช 2,761.00      ราคาต่ าสุด 0168/2564 09-พ.ย.-63
16 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ4,162.00     4,162.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,162.00    ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,162.00      ราคาต่ าสุด 0169/2564 09-พ.ย.-63
17 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ 90.00         90.00          เฉพาะเจาะจงอัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 90.00        อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 90.00          ราคาต่ าสุด 0174/2564 09-พ.ย.-63
18 ค่าจ้างปรับปรุงหอ้งเก็บเงินคลินิกโรคเร้ือรัง จ านวน 1 รายการ15,000.00   15,000.00    เฉพาะเจาะจงนายปริญญา พุ่มมะลิวลัย์ 15,000.00  นายปริญญา พุ่มมะลิวลัย์ 15,000.00     ราคาต่ าสุด 0170/2564 10-พ.ย.-63
19 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ70.00         70.00          เฉพาะเจาะจงมารีย์ซีตัส 70.00        มารีย์ซีตัส 70.00          ราคาต่ าสุด 0171/2564 10-พ.ย.-63
20 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,530.00     3,530.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,530.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,530.00      ราคาต่ าสุด 0173/2564 10-พ.ย.-63
21 ค่าจ้างปรับปรุงหอ้งฉุกเฉิน หอ้งเอกซเรย์และหอ้งแลบ จ านวน 1 รายการ298,000.00 298,000.00  เฉพาะเจาะจงหจก.เสฎฐวฒิุ การโยธา 298,000.00   หจก.เสฎฐวฒิุ การโยธา 298,000.00   ราคาต่ าสุด 8705/2564 11-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 459,015.00   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ220.00       220.00        เฉพาะเจาะจงมารีย์ซีตัส 220.00      มารีย์ซีตัส 220.00         ราคาต่ าสุด 0175/2564 11-พ.ย.-63
23 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 4,130.00     4,130.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)4,130.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)4,130.00      ราคาต่ าสุด 0176/2564 12-พ.ย.-63
24 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 รายการ38,000.00   38,000.00    เฉพาะเจาะจงPLANART MEDIA 38,000.00  PLANART MEDIA 38,000.00     ราคาต่ าสุด 0197/2564 13-พ.ย.-63
25 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ11,900.00   11,900.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด11,900.00  บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 11,900.00     ราคาต่ าสุด 0180/2564 16-พ.ย.-63
26 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ 2,980.00     2,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภาลินี ดาต้า คอมพวิเตอร์ 2,980.00    ร้านภาลินี ดาต้า คอมพวิเตอร์ 2,980.00      ราคาต่ าสุด 0181/2564 16-พ.ย.-63
27 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,205.55     5,205.55      เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 5,205.55    หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 5,205.55      ราคาต่ าสุด 0184/2564 17-พ.ย.-63
28 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 590.00       590.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาลินี ดาต้า คอมพวิเตอร์ 590.00      ร้านภาลินี ดาต้า คอมพวิเตอร์ 590.00         ราคาต่ าสุด 0185/2564 17-พ.ย.-63
29 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 รายการ7,160.00     7,160.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด7,160.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 7,160.00      ราคาต่ าสุด 0198/2564 17-พ.ย.-63
31 อ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 1,947.40     1,947.40      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,947.40    ดี.ดี.ออกซิเจน 1,947.40      ราคาต่ าสุด 0199/2564 18-พ.ย.-63
31 ค่าซ่อมวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ300.00       300.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 300.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 300.00         ราคาต่ าสุด 0202/2564 18-พ.ย.-63
32 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,605.00     1,605.00      เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 1,605.00    หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 1,605.00      ราคาต่ าสุด 0204/2564 20-พ.ย.-63
33 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,290.00     1,290.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,290.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,290.00      ราคาต่ าสุด 0200/2564 23-พ.ย.-63
34 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ1,740.00     1,740.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,740.00    หจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,740.00      ราคาต่ าสุด 0201/2564 23-พ.ย.-63
35 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 40,600.00   40,600.00    เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภทัร 40,600.00  หจก.พ พรรณภทัร 40,600.00     ราคาต่ าสุด 0229/2564 23-พ.ย.-63
36 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 4 รายการ 3,916.20     3,916.20      เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,916.20    หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,916.20      ราคาต่ าสุด 0232/2564 23-พ.ย.-63
37 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00      บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00         ราคาต่ าสุด 0226/2564 24-พ.ย.-63
38 วสัดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,800.00     1,800.00      เฉพาะเจาะจงยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00    ยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00      ราคาต่ าสุด 0263/2564 25-พ.ย.-63
39 สมุนไพร จ านวน 4 รายการ 1,975.00     1,975.00      เฉพาะเจาะจงนายราวนิ อินธจิันทร์ 1,975.00    นายราวนิ อินธจิันทร์ 1,975.00      ราคาต่ าสุด 0248/2564 26-พ.ย.-63
40 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 1,500.00    ร้านภกัดีแอร์ 1,500.00      ราคาต่ าสุด 0261/2564 26-พ.ย.-63
41 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ4,200.00     4,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 4,200.00    ร้านภกัดีแอร์ 4,200.00      ราคาต่ าสุด 0262/2564 26-พ.ย.-63
42 วสัดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,800.00     1,800.00      เฉพาะเจาะจงยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00    ยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00      ราคาต่ าสุด 0263/2564 26-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 133,159.15   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ16,000.00   16,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 16,000.00  บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 16,000.00     ราคาต่ าสุด 0186/2564 27-พ.ย.-63
44 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 84,000.00   84,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 84,000.00  บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 84,000.00     ราคาต่ าสุด 0260/2564 27-พ.ย.-63
45 อ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 57,063.26   57,063.26    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธนบรีุอ๊อกซิเย็น 
จ ากัด

57,063.26  บริษทั ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด 57,063.26     ราคาต่ าสุด 0268/2564 28-พ.ย.-63
46 วสัดุบริโภค จ านวน 15 รายการ 3,788.00     3,788.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ฟา้ภกัดี 3,788.00    หจก.ฟา้ภกัดี 3,788.00      ราคาต่ าสุด 0267/2564 30-พ.ย.-63
47 วสัดุไฟฟา้ ประปา และก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ17,070.00   17,070.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 17,070.00  ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 17,070.00     ราคาต่ าสุด 0269/2564 30-พ.ย.-63
48 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ30,400.00   30,400.00    เฉพาะเจาะจงพ ิพฒัน์ ผล 6 30,400.00  พ ิพฒัน์ ผล 6 30,400.00     ราคาต่ าสุด 0203/2564 11-พ.ย.-63
49 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 8 รายการ13,937.00   13,937.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด13,937.00  บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด13,937.00     ราคาต่ าสุด 0205/2564 11-พ.ย.-63
50 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,200.00   19,200.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ปญุญิศา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด19,200.00  บริษทั ปญุญิศา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 19,200.00     ราคาต่ าสุด 0206/2564 11-พ.ย.-63
51 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ3,400.00     3,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอฟ ซ พ ีจ ากัด 3,400.00    บริษทั เอฟ ซ พ ีจ ากัด 3,400.00      ราคาต่ าสุด 0207/2564 11-พ.ย.-63
52 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,026.00   34,026.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00     ราคาต่ าสุด 0208/2564 11-พ.ย.-63
53 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ56,250.00   56,250.00    เฉพาะเจาะจงพ ิพฒัน์ ผล 6 56,250.00  พ ิพฒัน์ ผล 6 56,250.00     ราคาต่ าสุด 0209/2564 16-พ.ย.-63
54 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ9,020.00     9,020.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 9,020.00    บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 9,020.00      ราคาต่ าสุด 0210/2564 16-พ.ย.-63
55 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ23,200.00   23,200.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ็น อี เมดิคอล 23,200.00  หจก.เอ็น อี เมดิคอล 23,200.00     ราคาต่ าสุด 0212/2564 16-พ.ย.-63
56 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ8,281.80     8,281.80      เฉพาะเจาะจงบริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด8,281.80    บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด8,281.80      ราคาต่ าสุด 0213/2564 16-พ.ย.-63
57 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ8,340.00     8,340.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั วเีมดดิคอล เวลิด์ จ ากัด 8,340.00    บริษทั วเีมดดิคอล เวลิด์ จ ากัด 8,340.00      ราคาต่ าสุด 0214/2564 16-พ.ย.-63
58 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ6,500.00     6,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด6,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด6,500.00      ราคาต่ าสุด 0215/2564 23-พ.ย.-63
59 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00      ราคาต่ าสุด 0216/2564 23-พ.ย.-63
60 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00      ราคาต่ าสุด 0217/2564 23-พ.ย.-63
61 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00      ราคาต่ าสุด 0219/2564 23-พ.ย.-63
62 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00    บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด1,500.00      ราคาต่ าสุด 0220/2564 23-พ.ย.-63
63 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ9,244.80     9,244.80      เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,244.80    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,244.80      ราคาต่ าสุด 0211/2564 23-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 405,720.86   

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ12,000.00   12,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด12,000.00  บริษทั พ ีเอส เอ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด12,000.00     ราคาต่ าสุด 0218/2564 23-พ.ย.-63
65 ยา จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00      เฉพาะเจาะจงสนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด1,000.00    สนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด1,000.00      ราคาต่ าสุด 0127/2564 02-พ.ย.-63
66 ยา จ านวน 2 รายการ 33,152.00   33,152.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,152.00  ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,152.00     ราคาต่ าสุด /2564 03-พ.ย.-63
67 ยา จ านวน 1 รายการ 33,152.00   33,152.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,152.00  ฝ่ายแพทย์แผนไทย 33,152.00     ราคาต่ าสุด /2564 03-พ.ย.-63
68 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00   26,400.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 26,400.00  องค์การเภสัชกรรม 26,400.00     ราคาต่ าสุด 0147/2564 06-พ.ย.-63
69 ยา จ านวน 1 รายการ 35,873.82   35,873.82    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 935,873.82  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 935,873.82     ราคาต่ าสุด /2564 06-พ.ย.-63
70 ยา จ านวน 1 รายการ 11,850.00   11,850.00    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 911,850.00  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 911,850.00     ราคาต่ าสุด /2564 06-พ.ย.-63
71 ยา จ านวน 2 รายการ 2,272.00     2,272.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,272.00    บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,272.00      ราคาต่ าสุด 0138/2564 09-พ.ย.-63
72 ยา จ านวน 1 รายการ 19,000.00   19,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด19,000.00  บริษทั เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด19,000.00     ราคาต่ าสุด 0139/2564 09-พ.ย.-63
73 ยา จ านวน 1 รายการ 4,250.00     4,250.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั มาสุ จ ากัด 4,250.00    บริษทั มาสุ จ ากัด 4,250.00      ราคาต่ าสุด 0140/2564 09-พ.ย.-63
74 ยา จ านวน 1 รายการ 4,850.00     4,850.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด4,850.00    บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 4,850.00      ราคาต่ าสุด 0141/2564 09-พ.ย.-63
75 ยา จ านวน 1 รายการ 3,580.00     3,580.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 3,580.00    บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 3,580.00      ราคาต่ าสุด 0142/2564 09-พ.ย.-63
76 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00     4,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,500.00    บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,500.00      ราคาต่ าสุด 0143/2564 09-พ.ย.-63
77 ยา จ านวน 1 รายการ 1,100.00     1,100.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,100.00    บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,100.00      ราคาต่ าสุด 0144/2564 09-พ.ย.-63
78 ยา จ านวน 1 รายการ 18,104.40   18,104.40    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด18,104.40  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด18,104.40     ราคาต่ าสุด 0145/2564 09-พ.ย.-63
79 ยา จ านวน 1 รายการ 87,500.00   87,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 87,500.00  บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 87,500.00     ราคาต่ าสุด 0152/2564 09-พ.ย.-63
80 ยา จ านวน 1 รายการ 2,480.00     2,480.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด2,480.00    บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด2,480.00      ราคาต่ าสุด 0153/2564 09-พ.ย.-63
81 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00     6,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด6,000.00    บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด6,000.00      ราคาต่ าสุด 0154/2564 09-พ.ย.-63
82 ยา จ านวน 1 รายการ 3,638.00     3,638.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00    บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00      ราคาต่ าสุด 0155/2564 09-พ.ย.-63
83 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00     7,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00    บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00      ราคาต่ าสุด 0156/2564 09-พ.ย.-63
84 ยา จ านวน 2 รายการ 26,974.70   26,974.70    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,974.70  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,974.70     ราคาต่ าสุด 0146/2564 09-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 345,176.92   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 1,600.00     1,600.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 1,600.00    บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 1,600.00      ราคาต่ าสุด 0157/2564 10-พ.ย.-63
86 ยา จ านวน 2 รายการ 6,370.00     6,370.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด6,370.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,370.00      ราคาต่ าสุด 0158/2564 10-พ.ย.-63
87 ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00   35,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด35,000.00  บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 35,000.00     ราคาต่ าสุด 0159/2564 10-พ.ย.-63
88 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00     4,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 4,500.00    บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 4,500.00      ราคาต่ าสุด 0160/2564 10-พ.ย.-63
89 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00   13,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด13,500.00  บริษทั เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด13,500.00     ราคาต่ าสุด 0161/2564 10-พ.ย.-63
90 ยา จ านวน 2 รายการ 6,045.50     6,045.50      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 6,045.50    องค์การเภสัชกรรม 6,045.50      ราคาต่ าสุด 0162/2564 10-พ.ย.-63
91 ยา จ านวน 5 รายการ 49,320.00   49,320.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 49,320.00  องค์การเภสัชกรรม 49,320.00     ราคาต่ าสุด 0163/2564 10-พ.ย.-63
92 ยา จ านวน 1 รายการ 650.00       650.00        เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 650.00      รพ.ชัยภมูิ 650.00         ราคาต่ าสุด /2564 10-พ.ย.-63
93 ยา จ านวน 1 รายการ 19,709.40   19,709.40    เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40     ราคาต่ าสุด 0132/2564 13-พ.ย.-63
94 ยา จ านวน 1 รายการ 4,815.00     4,815.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,815.00    บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 4,815.00      ราคาต่ าสุด 0177/2564 13-พ.ย.-63
95 ยา จ านวน 1 รายการ 1,450.00     1,450.00      เฉพาะเจาะจงหจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี1,450.00    หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 1,450.00      ราคาต่ าสุด 0178/2564 13-พ.ย.-63
96 ยา จ านวน 1 รายการ 19,500.00   19,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด 19,500.00  บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด 19,500.00     ราคาต่ าสุด 0179/2564 13-พ.ย.-63
97 ยา จ านวน 1 รายการ 10,800.00   10,800.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด10,800.00  บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด 10,800.00     ราคาต่ าสุด 0183/2564 13-พ.ย.-63
98 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00   20,700.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด20,700.00  บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด20,700.00     ราคาต่ าสุด 0195/2564 13-พ.ย.-63
99 ยา จ านวน 2 รายการ 5,428.00     5,428.00      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 5,428.00    องค์การเภสัชกรรม 5,428.00      ราคาต่ าสุด 0196/2564 13-พ.ย.-63
100 ยา จ านวน 1 รายการ 3,300.00     3,300.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 3,300.00    บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 3,300.00      ราคาต่ าสุด 0230/2564 13-พ.ย.-63
101 ยา จ านวน 3 รายการ 14,750.00   14,750.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด14,750.00  บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 14,750.00     ราคาต่ าสุด 0241/2564 13-พ.ย.-63
102 ยา จ านวน 2 รายการ 37,075.50   37,075.50    เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,075.50  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,075.50     ราคาต่ าสุด 0151/2564 13-พ.ย.-63
103 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00   13,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,500.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,500.00     ราคาต่ าสุด 0242/2564 13-พ.ย.-63
104 ยา จ านวน 1 รายการ 20,843.60   20,843.60    เฉพาะเจาะจงบริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด20,843.60  บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 20,843.60     ราคาต่ าสุด 0243/2564 13-พ.ย.-63
105 ยา จ านวน 1 รายการ 3,959.00     3,959.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด3,959.00    บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,959.00      ราคาต่ าสุด 0249/2564 13-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 292,816.00   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 212.52       212.52        เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9212.52      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9212.52         ราคาต่ าสุด /2564 13-พ.ย.-63
107 ยา จ านวน 1 รายการ 2,380.75     2,380.75      เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 102,380.75    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 102,380.75      ราคาต่ าสุด /2564 13-พ.ย.-63
108 ยา จ านวน 2 รายการ 1,015.60     1,015.60      เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 111,015.60    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 111,015.60      ราคาต่ าสุด /2564 13-พ.ย.-63
109 ยา จ านวน 1 รายการ 2,750.00     2,750.00      เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 2,750.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 2,750.00      ราคาต่ าสุด /2564 13-พ.ย.-63
110 ยา จ านวน 3 รายการ 17,500.00   17,500.00    เฉพาะเจาะจงสนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด17,500.00  สนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด17,500.00     ราคาต่ าสุด 0228/2564 17-พ.ย.-63
111 ยา จ านวน 1 รายการ 650.00       650.00        เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 650.00      รพ.ชัยภมูิ 650.00         ราคาต่ าสุด /2564 17-พ.ย.-63
112 ยา จ านวน 1 รายการ 1,400.00     1,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,400.00    บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,400.00      ราคาต่ าสุด 0221/2564 23-พ.ย.-63
113 ยา จ านวน 1 รายการ 3,250.00     3,250.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 3,250.00    โรงพยาบาลจัตุรัส 3,250.00      ราคาต่ าสุด /2563 23-พ.ย.-63
114 ยา จ านวน 1 รายการ 8,790.00     8,790.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,790.00    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,790.00      ราคาต่ าสุด 0223/2564 23-พ.ย.-63
115 ยา จ านวน 1 รายการ 9,500.00     9,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 9,500.00    บริษทั เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 9,500.00      ราคาต่ าสุด 0224/2564 23-พ.ย.-63
116 ยา จ านวน 1 รายการ 14,926.50   14,926.50    เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,926.50  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,926.50     ราคาต่ าสุด 0227/2564 23-พ.ย.-63
117 ยา จ านวน 1 รายการ 13,600.00   13,600.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,600.00  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,600.00     ราคาต่ าสุด 0239/2564 23-พ.ย.-63
118 ยา จ านวน 1 รายการ 12,700.00   12,700.00    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 912,700.00  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 912,700.00     ราคาต่ าสุด /2564 24-พ.ย.-63
119 ยา จ านวน 1 รายการ 47,113.93   47,113.93    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 1047,113.93  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 1047,113.93     ราคาต่ าสุด /2564 25-พ.ย.-63
120 ยา จ านวน 1 รายการ 1,650.00     1,650.00      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 1,650.00    องค์การเภสัชกรรม 1,650.00      ราคาต่ าสุด 0264/2564 27-พ.ย.-63
121 ยา จ านวน 2 รายการ 105.93       105.93        เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 10105.93      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 10105.93         ราคาต่ าสุด /2564 27-พ.ย.-63
122 ยา จ านวน 2 รายการ 105.93       105.93        เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 10105.93      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 10105.93         ราคาต่ าสุด /2564 27-พ.ย.-63
123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00     6,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด6,000.00    บริษทั อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด6,000.00      ราคาต่ าสุด 0182/2564 13-พ.ย.-63
124 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,160.00     2,160.00      เฉพาะเจาะจงหจก. เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 2,160.00    หจก. เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 2,160.00      ราคาต่ าสุด 0187/2564 11-พ.ย.-63
125 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 2,960.00     2,960.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด2,960.00    บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด2,960.00      ราคาต่ าสุด 0194/2564 11-พ.ย.-63
126 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 7 รายการ 13,300.00   13,300.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 13,300.00  บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 13,300.00     ราคาต่ าสุด 0235/2564 11-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 162,071.16   

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 7 รายการ 14,560.00   14,560.00    เฉพาะเจาะจงหจก. เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 14,560.00  หจก. เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 14,560.00     ราคาต่ าสุด 0237/2564 11-พ.ย.-63
128 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 15,000.00   15,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 15,000.00  บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 15,000.00     ราคาต่ าสุด 0236/2564 16-พ.ย.-63
129 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 39 รายการ 23,745.00   23,745.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด23,745.00  บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด23,745.00     ราคาต่ าสุด 0234/2564 24-พ.ย.-63
131 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 4,800.00     4,800.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 4,800.00    บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 4,800.00      ราคาต่ าสุด 0244/2564 25-พ.ย.-63
131 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,300.00     2,300.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 2,300.00    บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 2,300.00      ราคาต่ าสุด 0245/2564 25-พ.ย.-63
132 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 17 รายการ 11,905.00   11,905.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด11,905.00  บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด11,905.00     ราคาต่ าสุด 0247/2564 25-พ.ย.-63
133 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 4 รายการ 15,390.00   15,390.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เด็น-เมท จ ากัด 15,390.00  บริษทั เด็น-เมท จ ากัด 15,390.00     ราคาต่ าสุด 0240/2564 25-พ.ย.-63
134 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ48,000.00   48,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด48,000.00  บริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด48,000.00     ราคาต่ าสุด 0188/2564 10-พ.ย.-63
135 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ42,000.00   42,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด42,000.00  บริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด42,000.00     ราคาต่ าสุด 0189/2564 10-พ.ย.-63
136 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ5,740.00     5,740.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด5,740.00    บริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 5,740.00      ราคาต่ าสุด 0190/2564 11-พ.ย.-63
137 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ22,900.00   22,900.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด22,900.00  บริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด22,900.00     ราคาต่ าสุด 0191/2564 11-พ.ย.-63
138 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,400.00     3,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 3,400.00    บริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 3,400.00      ราคาต่ าสุด 0192/2564 12-พ.ย.-63
139 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00   19,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00  บริษทั ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     ราคาต่ าสุด 0193/2564 12-พ.ย.-63
140 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ25,420.00   25,420.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 25,420.00  บริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 25,420.00     ราคาต่ าสุด 0266/2564 16-พ.ย.-63
141 ใบเสร็จ จ านวน 1 รายการ 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจงสสจ.ชัยภมูิ 600.00      สสจ.ชัยภมูิ 600.00         ราคาต่ าสุด 0270/2564 16-พ.ย.-63
142 ค่าเช่าเคร่ืองอ่นและแปลงสัญญาณเอกซเรย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00   25,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00  บริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00     ราคาต่ าสุด 0134/2564 16-พ.ย.-63
143 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 40,875.00   40,875.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 40,875.00  หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 40,875.00     ราคาต่ าสุด 0272/2564 16-พ.ย.-63
144 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,320.00     2,320.00      เฉพาะเจาะจงน้ าด่ืมไอคิว 2,320.00    น้ าด่ืมไอคิว 2,320.00      ราคาต่ าสุด 0273/2564 16-พ.ย.-63
145 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ4,814.90     4,814.90      เฉพาะเจาะจงบริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 4,814.90    บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 4,814.90      ราคาต่ าสุด 0274/2564 16-พ.ย.-63

รวมทั้งส้ิน 327,769.90   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที่.....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


