
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 17,728.00    17,728.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)17,728.00   หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)17,728.00     ราคาต่ าสุด 8793/2563 01-ส.ค.-63
2 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 52,370.00    52,370.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 52,370.00   หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 52,370.00     ราคาต่ าสุด 8689/2563 03-ส.ค.-63
3 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         ราคาต่ าสุด 8679/2563 03-ส.ค.-63
4 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด300.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด300.00         ราคาต่ าสุด 8688/2563 04-ส.ค.-63
5 จ้างเหมาบริการรถ จ านวน 1 รายการ2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจงนายเสวก พนัธุพ์พิฒัน์ 2,000.00     นายเสวก พนัธุพ์พิฒัน์ 2,000.00       ราคาต่ าสุด 8692/2563 04-ส.ค.-63
6 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ750.00        750.00        เฉพาะเจาะจงร้านแม่ค าพอง 750.00       ร้านแม่ค าพอง 750.00         ราคาต่ าสุด 8699/2563 05-ส.ค.-63
7 จ้างซ่อมแซมหอ้งพกัแพทย์ จ านวน 1 รายการ80,000.00    80,000.00    เฉพาะเจาะจงนายเกียรตินิยม สอนกลาง 80,000.00   นายเกียรตินิยม สอนกลาง 80,000.00     ราคาต่ าสุด 8586/2563 06-ส.ค.-63
8 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจงศุภกร พาณิชย์ 2,700.00     ศุภกร พาณิชย์ 2,700.00       ราคาต่ าสุด 8703/2563 06-ส.ค.-63
9 จ้างปรับที่โรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ500.00        500.00        เฉพาะเจาะจงนายโพธิศ์รี สุระมณี 500.00       นายโพธิศ์รี สุระมณี 500.00         ราคาต่ าสุด 8712/2563 06-ส.ค.-63
10 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 2 รายการ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจงร้านเอพเีอส 2,000.00     ร้านเอพเีอส 2,000.00       ราคาต่ าสุด 8821/2563 06-ส.ค.-63
11 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,190.00      1,190.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,190.00     บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,190.00       ราคาต่ าสุด 8702/2563 06-ส.ค.-63
12 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 21 รายการ15,960.00    15,960.00    เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 15,960.00   อู่ช่างรัตน์ 15,960.00     ราคาต่ าสุด 8713/2563 07-ส.ค.-63
13 วสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,710.00      3,710.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,710.00     หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,710.00       ราคาต่ าสุด 8795/2563 07-ส.ค.-63
14 จ้างต่อเติมอาคารผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง จ านวน 1 รายการ185,000.00  185,000.00   เฉพาะเจาะจงร้านวชิุดา วสัดุก่อสร้าง 185,000.00 ร้านวชิุดา วสัดุก่อสร้าง 185,000.00    ราคาต่ าสุด 8584/2563 10-ส.ค.-63
15 ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ6,955.00      6,955.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เค.เอช.ท.ี เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด6,955.00     บริษทั เค.เอช.ท.ี เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด6,955.00       ราคาต่ าสุด 8736/2563 10-ส.ค.-63
16 จ้างท าปา้ไวนิล จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจงร้านสุรพลดีไซน์ 800.00       ร้านสุรพลดีไซน์ 800.00         ราคาต่ าสุด 8734/2563 11-ส.ค.-63
17 ค่าซ่อมแซมผนังผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง จ านวน 1 รายการ178,000.00  178,000.00   เฉพาะเจาะจงร้านชินพาณิชย์ 178,000.00 ร้านชินพาณิชย์ 178,000.00    ราคาต่ าสุด 8583/2563 13-ส.ค.-63
18 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 3 รายการ11,100.00    11,100.00    เฉพาะเจาะจงปเูต้ิลหนิทราย 11,100.00   ปเูต้ิลหนิทราย 11,100.00     ราคาต่ าสุด 8853/2563 13-ส.ค.-63
19 ซ่อมวสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 320.00        320.00        เฉพาะเจาะจงร้านนโชคดีการไฟฟา้ 320.00       ร้านนโชคดีการไฟฟา้ 320.00         ราคาต่ าสุด 8735/2563 14-ส.ค.-63
20 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด300.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด300.00         ราคาต่ าสุด 8743/2563 17-ส.ค.-63
21 ออกซิเจน จ านวน 1 รายการ 1,797.60      1,797.60      เฉพาะเจาะจงดี.ดี.ออกซิเจน 1,797.60     ดี.ดี.ออกซิเจน 1,797.60       ราคาต่ าสุด 8749/2563 18-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 563,980.60    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 สมุนไพร จ านวน 3 รายการ 4,740.00      4,740.00      เฉพาะเจาะจงนางสาวปทัมา ไตรผล 4,740.00     นางสาวปทัมา ไตรผล 4,740.00       ราคาต่ าสุด 8750/2563 18-ส.ค.-63
23 ติดต้ังกระจก จ านวน 1 รายการ 74,000.00    74,000.00    เฉพาะเจาะจงวชัรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 74,000.00   วชัรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 74,000.00     ราคาต่ าสุด 8760/2563 18-ส.ค.-63
24 ปรับปรุงโครงสร้างงานกระจกและย้ายกระจก จ านวน 3 รายการ30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจงร้าน น.มิเนียม 30,000.00   ร้าน น.มิเนียม 30,000.00     ราคาต่ าสุด 8761/2563 18-ส.ค.-63
25 ซ่อมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 รายการ4,830.00      4,830.00      เฉพาะเจาะจงร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,830.00     ร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,830.00       ราคาต่ าสุด 8758/2563 19-ส.ค.-63
26 ซ่อมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 รายการ3,990.00      3,990.00      เฉพาะเจาะจงร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,990.00     ร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,990.00       ราคาต่ าสุด 8759/2563 19-ส.ค.-63
27 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ43,800.00    43,800.00    เฉพาะเจาะจงPPดีไซน์ 43,800.00   PPดีไซน์ 43,800.00     ราคาต่ าสุด 8762/2563 19-ส.ค.-63
28 วสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 26,000.00    26,000.00    เฉพาะเจาะจงอนัญญา เค้าโนนกอก 26,000.00   อนัญญา เค้าโนนกอก 26,000.00     ราคาต่ าสุด 8783/2563 19-ส.ค.-63
29 ซ่อมครุภณัฑ์เกษตร จ านวน 8 รายการ7,460.00      7,460.00      เฉพาะเจาะจงณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 7,460.00     ณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 7,460.00       ราคาต่ าสุด 8777/2563 20-ส.ค.-63
31 ซ่อมครุภณัฑ์เกษตร จ านวน 6 รายการ10,990.00    10,990.00    เฉพาะเจาะจงณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 10,990.00   ณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 10,990.00     ราคาต่ าสุด 8778/2563 20-ส.ค.-63
31 ซ่อมครุภณัฑ์เกษตร จ านวน 6 รายการ7,390.00      7,390.00      เฉพาะเจาะจงณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 7,390.00     ณภทัร เอ็นจิเนียร่ิง 7,390.00       ราคาต่ าสุด 8779/2563 20-ส.ค.-63
32 ค่าจ้างปรับปรุงหอ้งพกัแพทย์ จ านวน 1 รายการ66,450.00    66,450.00    เฉพาะเจาะจงนายปริญญา พุ่มมะลิวลัย์ 66,450.00   นายปริญญา พุ่มมะลิวลัย์ 66,450.00     ราคาต่ าสุด 8587/2563 20-ส.ค.-63
33 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,600.00      3,600.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,600.00     บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,600.00       ราคาต่ าสุด 8790/2563 20-ส.ค.-63
34 ซ่อมวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ950.00        950.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 950.00       บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 950.00         ราคาต่ าสุด 8791/2563 20-ส.ค.-63
35 วสัดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ14,200.00    14,200.00    เฉพาะเจาะจงหจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 14,200.00   หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 14,200.00     ราคาต่ าสุด 8792/2563 20-ส.ค.-63
36 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ13,900.00    13,900.00    เฉพาะเจาะจงร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 13,900.00   ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 13,900.00     ราคาต่ าสุด 8794/2563 20-ส.ค.-63
37 ย้ายและติดต้ังครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ81,850.00    81,850.00    เฉพาะเจาะจงร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 81,850.00   ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 81,850.00     ราคาต่ าสุด 8796/2563 20-ส.ค.-63
38 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ9,980.00      9,980.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 9,980.00     บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด9,980.00       ราคาต่ าสุด 8799/2563 21-ส.ค.-63
39 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ44,120.00    44,120.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 44,120.00   บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด44,120.00     ราคาต่ าสุด 8800/2563 21-ส.ค.-63
40 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,168.00      3,168.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,168.00     หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,168.00       ราคาต่ าสุด 8798/2563 21-ส.ค.-63
41 วสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 3,430.00      3,430.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,430.00     หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,430.00       ราคาต่ าสุด 8801/2563 21-ส.ค.-63
42 จ้างท าวสัดุโครงการ จ านวน 2 รายการ1,520.00      1,520.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,520.00     หจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,520.00       ราคาต่ าสุด 8802/2563 24-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 456,368.00    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ซ่อมระบบไฟฟา้ จ านวน 6 รายการ62,916.00    62,916.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เจนไลทอ์ินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด62,916.00   บริษทั เจนไลทอ์ินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด62,916.00     ราคาต่ าสุด 8804/2563 24-ส.ค.-63
44 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 3,740.00      3,740.00      เฉพาะเจาะจงนางสถิต จักรชัย 3,740.00     นางสถิต จักรชัย 3,740.00       ราคาต่ าสุด 8810/2563 25-ส.ค.-63
45 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ3,450.00      3,450.00      เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 3,450.00     อู่ช่างรัตน์ 3,450.00       ราคาต่ าสุด 8812/2563 26-ส.ค.-63
46 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ2,730.00      2,730.00      เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 2,730.00     อู่ช่างรัตน์ 2,730.00       ราคาต่ าสุด 8813/2563 26-ส.ค.-63
47 ปรับปรุงที่นั่งรอตรวจผู้ปว่ยนอก จ านวน 2 รายการ4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจงนายเกียรตินิยม สอนกลาง 4,800.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 4,800.00       ราคาต่ าสุด 8817/2563 26-ส.ค.-63
48 วสัดุบริโภค จ านวน 15 รายการ 3,745.00      3,745.00      เฉพาะเจาะจงร้านฟา้ภกัดี 3,745.00     ร้านฟา้ภกัดี 3,745.00       ราคาต่ าสุด 8822/2563 26-ส.ค.-63
49 แก๊ส จ านวน 1 รายการ 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจงศุภกร พาณิชย์ 2,700.00     ศุภกร พาณิชย์ 2,700.00       ราคาต่ าสุด 8824/2563 27-ส.ค.-63
50 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ22,000.00    22,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 22,000.00   บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 22,000.00     ราคาต่ าสุด 8825/2563 27-ส.ค.-63
51 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจงร้านเฮง เฮง โฟน 1,200.00     ร้านเฮง เฮง โฟน 1,200.00       ราคาต่ าสุด 8826/2563 27-ส.ค.-63
52 ปรับปรุงหอ้งตรวจผู้ปว่ยนอก จ านวน 1 รายการ202,000.00  202,000.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เสฏฐวฒิุ การโยธา 202,000.00 หจก.เสฏฐวฒิุ การโยธา 202,000.00    ราคาต่ าสุด 8445/2563 28-ส.ค.-63
53 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,340.00      1,340.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,340.00     บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,340.00       ราคาต่ าสุด 8841/2563 28-ส.ค.-63
54 วสัดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 1,401.70      1,401.70      เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ 1,401.70     หจก.เสริมการไฟฟา้ 1,401.70       ราคาต่ าสุด 8842/2563 28-ส.ค.-63
55 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ11,970.00    11,970.00    เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 11,970.00   ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 11,970.00     ราคาต่ าสุด 8843/2563 31-ส.ค.-63
56 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 2,700.00     ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ 2,700.00       ราคาต่ าสุด 8844/2563 31-ส.ค.-63
57 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,580.00      2,580.00      เฉพาะเจาะจงน้ าด่ืมไอคิว 2,580.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,580.00       ราคาต่ าสุด 8845/2563 31-ส.ค.-63
58 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 56,124.00    56,124.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 56,124.00   หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 56,124.00     ราคาต่ าสุด 8852/2563 31-ส.ค.-63
59 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ50,000.00    50,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย 50,000.00   หจก.เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย50,000.00     ราคาต่ าสุด 8717/2563 10-ส.ค.-63
60 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 8,000.00     บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 8,000.00       ราคาต่ าสุด 8718/2563 10-ส.ค.-63
61 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,540.80      1,540.80      เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,540.80     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,540.80       ราคาต่ าสุด 8719/2563 10-ส.ค.-63
62 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00    10,486.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00     ราคาต่ าสุด 8721/2563 10-ส.ค.-63
63 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00    10,486.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00     ราคาต่ าสุด 8720/2563 10-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 465,909.50    

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ20,090.00    20,090.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทลิ ซายน์ เมดิคอล20,090.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทลิ ซายน์ เมดิคอล20,090.00     ราคาต่ าสุด 8746/2563 17-ส.ค.-63
65 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทลิ ซายน์ เมดิคอล14,000.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทลิ ซายน์ เมดิคอล14,000.00     ราคาต่ าสุด 8748/2563 18-ส.ค.-63
66 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจงไนท ์สตาร์ เทรดด้ิง 27,000.00   ไนท ์สตาร์ เทรดด้ิง 27,000.00     ราคาต่ าสุด 8747/2563 18-ส.ค.-63
67 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 8797/2563 21-ส.ค.-63
68 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,300.00      1,300.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,300.00     บริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด1,300.00       ราคาต่ าสุด 8805/2563 24-ส.ค.-63
69 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 3,400.00     บริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด3,400.00       ราคาต่ าสุด 8806/2563 24-ส.ค.-63
70 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ5,400.00      5,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 5,400.00     บริษทั เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด5,400.00       ราคาต่ าสุด 8808/2563 24-ส.ค.-63
71 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ5,570.00      5,570.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,570.00     บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,570.00       ราคาต่ าสุด 8803/2563 24-ส.ค.-63
72 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ30,216.80    30,216.80    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด30,216.80   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด30,216.80     ราคาต่ าสุด 8807/2563 24-ส.ค.-63
73 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ21,080.00    21,080.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด21,080.00   บริษทั เอซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด21,080.00     ราคาต่ าสุด 8809/2563 25-ส.ค.-63
74 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ5,050.00      5,050.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด5,050.00     บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด5,050.00       ราคาต่ าสุด 8816/2563 26-ส.ค.-63
75 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,700.00      1,700.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 1,700.00     บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 1,700.00       ราคาต่ าสุด 8823/2563 27-ส.ค.-63
76 ยา จ านวน 1 รายการ 3,793.50      3,793.50      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 3,793.50     องค์การเภสัชกรรม 3,793.50       ราคาต่ าสุด 8672/2563 03-ส.ค.-63
77 ยา จ านวน 3 รายการ 30,200.00    30,200.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด30,200.00   บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด30,200.00     ราคาต่ าสุด 8691/2563 04-ส.ค.-63
78 ยา จ านวน 1 รายการ 1,250.00      1,250.00      เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00     โรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00       ราคาต่ าสุด 8697/2563 05-ส.ค.-63
79 ยา จ านวน 2 รายการ 14,734.25    14,734.25    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 914,734.25   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 914,734.25     ราคาต่ าสุด /2563 05-ส.ค.-63
80 ยา จ านวน 3 รายการ 5,808.93      5,808.93      เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 95,808.93     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 95,808.93       ราคาต่ าสุด /2563 05-ส.ค.-63
81 ยา จ านวน 1 รายการ 3,800.00      3,800.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด3,800.00     บริษทั ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด3,800.00       ราคาต่ าสุด 8664/2563 06-ส.ค.-63
82 ยา จ านวน 1 รายการ 59,920.00    59,920.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด59,920.00   บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด59,920.00     ราคาต่ าสุด 8665/2563 06-ส.ค.-63
83 ยา จ านวน 2 รายการ 13,300.00    13,300.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 13,300.00   บริษทั เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 13,300.00     ราคาต่ าสุด 8666/2563 06-ส.ค.-63
84 ยา จ านวน 2 รายการ 27,900.00    27,900.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั มาซา แลบ จ ากัด 27,900.00   บริษทั มาซา แลบ จ ากัด 27,900.00     ราคาต่ าสุด 8667/2563 06-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 329,539.48    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
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85 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00   บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00     ราคาต่ าสุด 8668/2563 06-ส.ค.-63
86 ยา จ านวน 1 รายการ 2,140.00      2,140.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูนีซัน จ ากัด 2,140.00     บริษทั ยูนีซัน จ ากัด 2,140.00       ราคาต่ าสุด 8669/2563 06-ส.ค.-63
87 ยา จ านวน 1 รายการ 6,950.00      6,950.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 6,950.00     บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 6,950.00       ราคาต่ าสุด 8670/2563 07-ส.ค.-63
88 ยา จ านวน 1 รายการ 2,632.20      2,632.20      เฉพาะเจาะจงบริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 2,632.20     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด2,632.20       ราคาต่ าสุด 8671/2563 07-ส.ค.-63
89 ยา จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 9,000.00     บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 9,000.00       ราคาต่ าสุด 8673/2563 07-ส.ค.-63
90 ยา จ านวน 3 รายการ 41,500.00    41,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด41,500.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด41,500.00     ราคาต่ าสุด 8680/2563 07-ส.ค.-63
91 ยา จ านวน 1 รายการ 9,700.00      9,700.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 9,700.00     บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด9,700.00       ราคาต่ าสุด 8681/2563 07-ส.ค.-63
92 ยา จ านวน 1 รายการ 3,144.30      3,144.30      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 3,144.30     องค์การเภสัชกรรม 3,144.30       ราคาต่ าสุด 8683/2563 07-ส.ค.-63
93 ยา จ านวน 1 รายการ 3,750.00      3,750.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 3,750.00     บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 3,750.00       ราคาต่ าสุด 8684/2563 07-ส.ค.-63
94 ยา จ านวน 2 รายการ 4,350.00      4,350.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 4,350.00     บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 4,350.00       ราคาต่ าสุด 8685/2563 07-ส.ค.-63
95 ยา จ านวน 1 รายการ 5,564.00      5,564.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,564.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,564.00       ราคาต่ าสุด 8686/2563 07-ส.ค.-63
96 ยา จ านวน 1 รายการ 19,260.00    19,260.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 19,260.00   องค์การเภสัชกรรม 19,260.00     ราคาต่ าสุด 8687/2563 07-ส.ค.-63
97 ยา จ านวน 2 รายการ 30,430.00    30,430.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 30,430.00   บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด30,430.00     ราคาต่ าสุด 8690/2563 07-ส.ค.-63
98 ยา จ านวน 2 รายการ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 6,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี6,000.00       ราคาต่ าสุด 8693/2563 07-ส.ค.-63
99 ยา จ านวน 1 รายการ 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั มาสุ จ ากัด 4,200.00     บริษทั มาสุ จ ากัด 4,200.00       ราคาต่ าสุด 8694/2563 07-ส.ค.-63
100 ยา จ านวน 3 รายการ 8,400.00      8,400.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00     บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00       ราคาต่ าสุด 8696/2563 07-ส.ค.-63
101 ยา จ านวน 2 รายการ 27,500.00    27,500.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,500.00   บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด27,500.00     ราคาต่ าสุด 8722/2563 10-ส.ค.-63
102 ยา จ านวน 1 รายการ 33,544.50    33,544.50    เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 33,544.50   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 33,544.50     ราคาต่ าสุด 8682/2563 10-ส.ค.-63
103 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 8723/2563 10-ส.ค.-63
104 ยา จ านวน 1 รายการ 3,210.00      3,210.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,210.00     บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 3,210.00       ราคาต่ าสุด 8724/2563 10-ส.ค.-63
105 ยา จ านวน 1 รายการ 17,000.00    17,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด17,000.00   บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด17,000.00     ราคาต่ าสุด 8725/2563 10-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 263,090.00    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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106 ยา จ านวน 1 รายการ 10,914.00    10,914.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00   บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00     ราคาต่ าสุด 8726/2563 10-ส.ค.-63
107 ยา จ านวน 1 รายการ 9,951.00      9,951.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั บี.เฮ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,951.00     บริษทั บี.เฮ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,951.00       ราคาต่ าสุด 8727/2563 10-ส.ค.-63
108 ยา จ านวน 2 รายการ 6,360.00      6,360.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 6,360.00     บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 6,360.00       ราคาต่ าสุด 8728/2563 10-ส.ค.-63
109 ยา จ านวน 2 รายการ 5,430.00      5,430.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด5,430.00     บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด5,430.00       ราคาต่ าสุด 8726/2563 10-ส.ค.-63
110 ยา จ านวน 1 รายการ 8,700.00      8,700.00      เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 8,700.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี8,700.00       ราคาต่ าสุด 8730/2563 10-ส.ค.-63
111 ยา จ านวน 1 รายการ 3,800.00      3,800.00      เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 3,800.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี3,800.00       ราคาต่ าสุด 8731/2563 10-ส.ค.-63
112 ยา จ านวน 2 รายการ 4,549.50      4,549.50      เฉพาะเจาะจงบริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด4,549.50     บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด4,549.50       ราคาต่ าสุด 8732/2563 10-ส.ค.-63
113 ยา จ านวน 1 รายการ 1,007.77      1,007.77      เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,007.77     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,007.77       ราคาต่ าสุด /2563 10-ส.ค.-63
114 ยา จ านวน 3 รายการ 7,273.40      7,273.40      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 7,273.40     องค์การเภสัชกรรม 7,273.40       ราคาต่ าสุด 8751/2563 11-ส.ค.-63
115 ยา จ านวน 6 รายการ 82,645.00    82,645.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 82,645.00   องค์การเภสัชกรรม 82,645.00     ราคาต่ าสุด 8752/2563 11-ส.ค.-63
116 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00    28,890.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 28,890.00   องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 8755/2563 11-ส.ค.-63
117 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00    28,890.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 28,890.00   องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 8754/2563 11-ส.ค.-63
118 ยา จ านวน 1 รายการ 19,260.00    19,260.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 19,260.00   องค์การเภสัชกรรม 19,260.00     ราคาต่ าสุด 8753/2563 11-ส.ค.-63
119 ยา จ านวน 1 รายการ 1,250.00      1,250.00      เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00     โรงพยาบาลจัตุรัส 1,250.00       ราคาต่ าสุด 8733/2563 13-ส.ค.-63
120 ยา จ านวน 1 รายการ 40,660.00    40,660.00    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 940,660.00   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 940,660.00     ราคาต่ าสุด /2563 13-ส.ค.-63
121 ยา จ านวน 1 รายการ 1,885.00      1,885.00      เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,885.00     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,885.00       ราคาต่ าสุด /2563 14-ส.ค.-63
122 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,500.00     บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด7,500.00       ราคาต่ าสุด 8744/2563 17-ส.ค.-63
123 ยา จ านวน 1 รายการ 25,920.00    25,920.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด 25,920.00   บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด 25,920.00     ราคาต่ าสุด 8745/2563 17-ส.ค.-63
124 ยา จ านวน 1 รายการ 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั หมอยาไทย 101 จ ากัด 1,500.00     

บริษทั หมอยาไทย 101
 จ ากัด

1,500.00       ราคาต่ าสุด 8756/2563 17-ส.ค.-63
125 ยา จ านวน 1 รายการ 3,975.00      3,975.00      เฉพาะเจาะจงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 3,975.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี3,975.00       ราคาต่ าสุด 8757/2563 17-ส.ค.-63
126 ยา จ านวน 1 รายการ 2,535.90      2,535.90      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 2,535.90     องค์การเภสัชกรรม 2,535.90       ราคาต่ าสุด 8780/2563 17-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 302,896.57    

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
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127 ยา จ านวน 1 รายการ 2,200.00      2,200.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 2,200.00     บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 2,200.00       ราคาต่ าสุด 8784/2563 18-ส.ค.-63
128 ยา จ านวน 2 รายการ 3,580.00      3,580.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 3,580.00     บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 3,580.00       ราคาต่ าสุด 8781/2563 19-ส.ค.-63
129 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 2,250.00     บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 2,250.00       ราคาต่ าสุด 8782/2563 19-ส.ค.-63
131 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00      5,100.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00     บริษทั เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00       ราคาต่ าสุด 8785/2563 19-ส.ค.-63
131 ยา จ านวน 1 รายการ 11,250.00    11,250.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั แก้วมังกร เภสัช จ ากัด 11,250.00   บริษทั แก้วมังกร เภสัช จ ากัด 11,250.00     ราคาต่ าสุด 8786/2563 19-ส.ค.-63
132 ยา จ านวน 1 รายการ 5,550.00      5,550.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด5,550.00     บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด5,550.00       ราคาต่ าสุด 8787/2563 19-ส.ค.-63
133 ยา จ านวน 1 รายการ 25,000.00    25,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,000.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,000.00     ราคาต่ าสุด 8788/2563 19-ส.ค.-63
134 ยา จ านวน 3 รายการ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 18,000.00   บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 18,000.00     ราคาต่ าสุด 8789/2563 19-ส.ค.-63
135 ยา จ านวน 1 รายการ 3,987.50      3,987.50      เฉพาะเจาะจงฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,987.50     ฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,987.50       ราคาต่ าสุด /2563 19-ส.ค.-63
136 ยา จ านวน 1 รายการ 452.70        452.70        เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9452.70       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9452.70         ราคาต่ าสุด /2563 20-ส.ค.-63
137 ยา จ านวน 3 รายการ 35,600.00    35,600.00    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 35,600.00   องค์การเภสัชกรรม 35,600.00     ราคาต่ าสุด 8815/2563 24-ส.ค.-63
138 ยา จ านวน 1 รายการ 14,958.60    14,958.60    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 14,958.60   องค์การเภสัชกรรม 14,958.60     ราคาต่ าสุด 8818/2563 24-ส.ค.-63
139 ยา จ านวน 2 รายการ 14,665.50    14,665.50    เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 14,665.50   องค์การเภสัชกรรม 14,665.50     ราคาต่ าสุด 8819/2563 24-ส.ค.-63
140 ยา จ านวน 1 รายการ 9,972.40      9,972.40      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 9,972.40     องค์การเภสัชกรรม 9,972.40       ราคาต่ าสุด 8820/2563 24-ส.ค.-63
141 ยา จ านวน 1 รายการ 61,281.05    61,281.05    เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 961,281.05   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 961,281.05     ราคาต่ าสุด /2563 24-ส.ค.-63
142 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 4,020.00      4,020.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด4,020.00     บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด4,020.00       ราคาต่ าสุด 8811/2563 25-ส.ค.-63
143 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 800.00       บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 800.00         ราคาต่ าสุด 8708/2563 08-ส.ค.-63
144 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 8,800.00      8,800.00      เฉพาะเจาะจงหจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 8,800.00     หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 8,800.00       ราคาต่ าสุด 8706/2563 10-ส.ค.-63
145 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจงหจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 6,000.00     หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 6,000.00       ราคาต่ าสุด 8707/2563 10-ส.ค.-63
145 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 850.00        850.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 850.00       บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 850.00         ราคาต่ าสุด 8709/2563 11-ส.ค.-63
147 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00       บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00         ราคาต่ าสุด 8710/2563 11-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 234,717.75    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..สิงหาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,242.00      2,242.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้น จ ากัด 2,242.00     บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้น จ ากัด 2,242.00       ราคาต่ าสุด 8714/2563 11-ส.ค.-63
149 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 9 รายการ 6,450.00      6,450.00      เฉพาะเจาะจงหจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 6,450.00     หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 6,450.00       ราคาต่ าสุด 8737/2563 11-ส.ค.-63
150 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 24 รายการ12,035.00    12,035.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี12,035.00   บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี12,035.00     ราคาต่ าสุด 8739/2563 17-ส.ค.-63
151 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 38,520.00    38,520.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด38,520.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด38,520.00     ราคาต่ าสุด 8740/2563 17-ส.ค.-63
152 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00       บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00         ราคาต่ าสุด 8711/2563 19-ส.ค.-63
153 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,900.00     บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,900.00       ราคาต่ าสุด 8710/2563 19-ส.ค.-63
154 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 25 รายการ18,925.00    18,925.00    เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี18,925.00   บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี18,925.00     ราคาต่ าสุด 8742/2563 24-ส.ค.-63
155 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 15 รายการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจงหจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 7,500.00     หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 7,500.00       ราคาต่ าสุด 8828/2563 27-ส.ค.-63
156 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั แฮนด์พชี โซลูชั่น จ ากัด 4,000.00     บริษทั แฮนด์พชี โซลูชั่น จ ากัด 4,000.00       ราคาต่ าสุด 8738/2563 17-ส.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 91,972.00     

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..สิงหาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


















