
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุอื่น จ านวน 4 รายการ 34,400.00         34,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 34,400.00    หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 34,400.00         ราคาต่ าสุด 1820/2564 01-ก.ย.-64

2 ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00          8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00           ราคาต่ าสุด 1822/2564 01-ก.ย.-64

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 100.00             100.00      เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 100.00        อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 100.00             ราคาต่ าสุด 1824/2564 01-ก.ย.-64

4 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 900.00             900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรสนิยม 900.00        ร้านรสนิยม 900.00             ราคาต่ าสุด 1825/2564 01-ก.ย.-64

5 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,580.00          2,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,580.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,580.00           ราคาต่ าสุด 1826/2564 01-ก.ย.-64

6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00    เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 2,000.00      อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 2,000.00           ราคาต่ าสุด 1827/2564 01-ก.ย.-64

7 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 4,660.00          4,660.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแม็กพร้ินต้ิง 4,660.00      ร้านแม็กพร้ินต้ิง 4,660.00           ราคาต่ าสุด 1828/2564 01-ก.ย.-64

8 จ้างเหมาตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,600.00          1,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย เมยมงคูณ 1,600.00      นายวันชัย เมยมงคูณ 1,600.00           ราคาต่ าสุด 1829/2564 01-ก.ย.-64

9 จ้างเหมาตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 1,600.00          1,600.00    เฉพาะเจาะจง นายสุภา สารีพวง 1,600.00      นายสุภา สารีพวง 1,600.00           ราคาต่ าสุด 1830/2564 01-ก.ย.-64

10 วัสดุไฟฟ้า ประ และก่อสร้าง จ านวน 38 รายการ 26,516.00         26,516.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 26,516.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 26,516.00         ราคาต่ าสุด 1831/2564 01-ก.ย.-64

11 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,150.00          2,150.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,150.00      น้ าด่ืมไอคิว 2,150.00           ราคาต่ าสุด 1839/2564 01-ก.ย.-64

12 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 100.00             100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 100.00        ร้านภักดีเภสัช 100.00             ราคาต่ าสุด 1834/2564 02-ก.ย.-64

13 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,140.00          4,140.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,140.00      ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,140.00           ราคาต่ าสุด 1835/2564 02-ก.ย.-64

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,290.00          1,290.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,290.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,290.00           ราคาต่ าสุด 1836/2564 02-ก.ย.-64

15 จ้างท าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 480.00             480.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟองเบียร์อิงค์เจ็ท 480.00        ร้านฟองเบียร์อิงค์เจ็ท 480.00             ราคาต่ าสุด 1966/2564 02-ก.ย.-64

16 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,500.00          2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,500.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,500.00           ราคาต่ าสุด 1837/2564 03-ก.ย.-64

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,360.00         10,360.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 10,360.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 10,360.00         ราคาต่ าสุด 1838/2564 03-ก.ย.-64

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00          6,600.00    เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 6,600.00      มันนี โทนเนอร์ 6,600.00           ราคาต่ าสุด 1833/2564 03-ก.ย.-64

19 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 100.00             100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 100.00        ร้านภักดีเภสัช 100.00             ราคาต่ าสุด 1841/2564 06-ก.ย.-64

20 จ้างท าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 240.00             240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 240.00        ร้านเอพีเอส 240.00             ราคาต่ าสุด 1842/2564 06-ก.ย.-64

21 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 4,540.00          4,540.00    เฉพาะเจาะจง นางปัดถา เพชรไพบูรณ์ 4,540.00      นางปัดถา เพชรไพบูรณ์ 4,540.00           ราคาต่ าสุด 1843/2564 06-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 114,856.00       

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,380.00          2,380.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,925.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,380.00           ราคาต่ าสุด 1844/2564 06-ก.ย.-64

23 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,370.00          4,370.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,900.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,370.00           ราคาต่ าสุด 1845/2564 06-ก.ย.-64

24 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 14,540.00    ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,000.00           ราคาต่ าสุด 1847/2564 06-ก.ย.-64

25 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,200.00          1,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 45,000.00    ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,200.00           ราคาต่ าสุด 1848/2564 06-ก.ย.-64

26 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 13,482.00         13,482.00  เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง 1,810.00      พีทาม เทรดด้ิง 13,482.00         ราคาต่ าสุด 1892/2564 06-ก.ย.-64

27 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 55,000.00         55,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 360.00        ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 55,000.00         ราคาต่ าสุด 1840/2564 06-ก.ย.-64

28 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 412.00             412.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 390.00        ร้านภักดีเภสัช 412.00             ราคาต่ าสุด 1890/2564 07-ก.ย.-64

29 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 200.00             200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 3,091.00      ร้านภักดีเภสัช 200.00             ราคาต่ าสุด 1891/2564 08-ก.ย.-64

31 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 61,655.55         61,655.55  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 5,730.00      บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 61,655.55         ราคาต่ าสุด 1896/2564 08-ก.ย.-64

31 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,740.00          2,740.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 413.00        หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 2,740.00           ราคาต่ าสุด 1889/2564 08-ก.ย.-64

32 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,350.00          1,350.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,560.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,350.00           ราคาต่ าสุด 1885/2564 09-ก.ย.-64

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,180.00          1,180.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,618.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,180.00           ราคาต่ าสุด 1886/2564 09-ก.ย.-64

34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00         22,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 7,780.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 22,000.00         ราคาต่ าสุด 1887/2564 09-ก.ย.-64

35 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 3,723.60          3,723.60    เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า 4,950.00      หจก.เสริมการไฟฟ้า 3,723.60           ราคาต่ าสุด 1888/2564 09-ก.ย.-64

36 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 2,417.00          2,417.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 5,415.00      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,417.00           ราคาต่ าสุด 1894/2564 09-ก.ย.-64

37 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 7,290.00          7,290.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,500.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 7,290.00           ราคาต่ าสุด 1895/2564 09-ก.ย.-64

38 จ้างซ่อมแซมห้องพักคนงาน จ านวน 1 รายการ 35,000.00         35,000.00  เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 6,600.00      นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 35,000.00         ราคาต่ าสุด 1913/2564 13-ก.ย.-64

39 วัสดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 19,000.00         19,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 1,250.00      หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 19,000.00         ราคาต่ าสุด 1909/2564 14-ก.ย.-64

40 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,480.00          1,480.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,842.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,480.00           ราคาต่ าสุด 1910/2564 14-ก.ย.-64

41 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 2,418.20          2,418.20    เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 980.00        ดี.ดี.ออกซิเจน 2,418.20           ราคาต่ าสุด 1914/2564 14-ก.ย.-64

42 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,500.00          4,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 1,190.00      ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,500.00           ราคาต่ าสุด 1920/2564 15-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 242,798.35       

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,000.00          3,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 3,000.00      ร้านเอพีเอส 3,000.00           ราคาต่ าสุด 1921/2564 15-ก.ย.-64

44 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,280.00          4,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,280.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,280.00           ราคาต่ าสุด 1923/2564 15-ก.ย.-64

45 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,560.00          3,560.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,560.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,560.00           ราคาต่ าสุด 1925/2564 15-ก.ย.-64

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,290.00          5,290.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,290.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,290.00           ราคาต่ าสุด 1926/2564 15-ก.ย.-64

47 จ้างซ่อมแซมที่พักขยะติเชื้อโควิด19 จ านวน 1 รายการ180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชินพาณิชย์ 180,000.00   ร้านชินพาณิชย์ 180,000.00       ราคาต่ าสุด 1668/2564 15-ก.ย.-64

48 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 20,125.00         20,125.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 20,125.00    หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 20,125.00         ราคาต่ าสุด 1924/2564 16-ก.ย.-64

49 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 7,070.00          7,070.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 7,070.00      บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 7,070.00           ราคาต่ าสุด 1927/2564 16-ก.ย.-64

50 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 15 รายการ 7,487.86          7,487.86    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 7,487.86      บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 7,487.86           ราคาต่ าสุด 1930/2564 17-ก.ย.-64

51 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 46,500.00         46,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 46,500.00    ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 46,500.00         ราคาต่ าสุด 1931/2564 17-ก.ย.-64

52 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 220.00             220.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 220.00        ร้านภักดีเภสัช 220.00             ราคาต่ าสุด 1928/2564 20-ก.ย.-64

53 ค่าบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ภายใน จ านวน 1 รายการ1,200.00          1,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ที.ซัพพลาย 1,200.00      ร้านเอ.ที.ซัพพลาย 1,200.00           ราคาต่ าสุด 1929/2564 20-ก.ย.-64

54 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 15,200.00         15,200.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 15,200.00    หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 15,200.00         ราคาต่ าสุด 1948/2564 21-ก.ย.-64

55 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00             100.00      เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00        ไทยเจริญการยาง 100.00             ราคาต่ าสุด 1950/2564 22-ก.ย.-64

56 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 1,500.00      ร้านเอพีเอส 1,500.00           ราคาต่ าสุด 1951/2564 23-ก.ย.-64

57 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,570.00          9,570.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 9,570.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 9,570.00           ราคาต่ าสุด 1952/2564 23-ก.ย.-64

58 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 7,140.00          7,140.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 7,140.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 7,140.00           ราคาต่ าสุด 1954/2564 23-ก.ย.-64

59 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 15,000.00         15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 15,000.00    หจก.พ พรรณภัทร 15,000.00         ราคาต่ าสุด 1953/2564 27-ก.ย.-64

60 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,330.00          1,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,330.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,330.00           ราคาต่ าสุด 1955/2564 27-ก.ย.-64

61 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00             500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             ราคาต่ าสุด 1956/2564 28-ก.ย.-64

62 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00             500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             ราคาต่ าสุด 1957/2564 28-ก.ย.-64

63 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 2,980.00          2,980.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 2,980.00      ศุภกร พาณิชย์ 2,980.00           ราคาต่ าสุด 1960/2564 28-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 332,552.86       

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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64 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00           ราคาต่ าสุด 1962/2564 29-ก.ย.-64

65 จ้างท าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 360.00             360.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 360.00        ร้านเอพีเอส 360.00             ราคาต่ าสุด 1963/2564 29-ก.ย.-64

66 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 540.00             540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 540.00        ร้านภักดีเภสัช 540.00             ราคาต่ าสุด 1975/2564 29-ก.ย.-64

67 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ จ านวน 1 รายการ25,000.00         25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรารสเทค จ ากัด 25,000.00    บริษัท ทรารสเทค จ ากัด 25,000.00         ราคาต่ าสุด 0134/2564 30-ก.ย.-64

68 ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00          8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00           ราคาต่ าสุด 1961/2564 30-ก.ย.-64

69 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00           ราคาต่ าสุด 1964/2564 30-ก.ย.-64

70 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00             500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00             ราคาต่ าสุด 1965/2564 30-ก.ย.-64

71 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 820.00             820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด820.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 820.00             ราคาต่ าสุด 1971/2564 30-ก.ย.-64

72 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,180.00          1,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,180.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,180.00           ราคาต่ าสุด 1972/2564 30-ก.ย.-64

73 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 48 รายการ25,002.00         25,002.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 25,002.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 25,002.00         ราคาต่ าสุด 1973/2564 30-ก.ย.-64

74 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 1,141.00          1,141.00    เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 1,141.00      อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 1,141.00           ราคาต่ าสุด 1974/2564 30-ก.ย.-64

75 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 1,065.00          1,065.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จ ากัด 1,065.00      บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จ ากัด 1,065.00           ราคาต่ าสุด 1976/2564 30-ก.ย.-64

76 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 26,750.00         26,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,750.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26,750.00         ราคาต่ าสุด 1915/2564 06-ก.ย.-64

77 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 760.00             760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 760.00        บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 760.00             ราคาต่ าสุด 1917/2564 10-ก.ย.-64

78 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,900.00          2,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,900.00      หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,900.00           ราคาต่ าสุด 1916/2564 10-ก.ย.-64

79 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 1,500.00      บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 1,500.00           ราคาต่ าสุด 1918/2564 10-ก.ย.-64

80 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,200.00          3,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 3,200.00      บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 3,200.00           ราคาต่ าสุด 1919/2564 10-ก.ย.-64

81 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 14,400.00         14,400.00  เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 14,400.00    สสจ.ชัยภูมิ 14,400.00         ราคาต่ าสุด /2564 03-ก.ย.-64

82 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 14,625.00         14,625.00  เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 14,625.00    สสจ.ชัยภูมิ 14,625.00         ราคาต่ าสุด /2564 16-ก.ย.-64

83 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ14,070.00         14,070.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 14,070.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อิดัสตร้ี จ ากัด 14,070.00         ราคาต่ าสุด 1922/2564 15-ก.ย.-64

84 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00          6,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,000.00      องค์กรเภสัชกรรม 6,000.00           ราคาต่ าสุด 1864/2564 01-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 149,813.00       

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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85 ยา จ านวน 1 รายการ 6,400.00          6,400.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 6,400.00      ฝ่ายแพทย์แผนไทย 6,400.00           ราคาต่ าสุด /2564 01-ก.ย.-64

86 ยา จ านวน 1 รายการ 8,955.90          8,955.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,955.90      บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,955.90           ราคาต่ าสุด 1670/2564 02-ก.ย.-64

87 ยา จ านวน 1 รายการ 140,886.00       140,886.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 140,886.00   รพ.ชัยภูมิ 140,886.00       ราคาต่ าสุด /2564 02-ก.ย.-64

88 ยา จ านวน 3 รายการ 3,350.00          3,350.00    เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส 3,350.00      รพ.จัตุรัส 3,350.00           ราคาต่ าสุด 1846/2564 06-ก.ย.-64

89 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00         17,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00    บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00         ราคาต่ าสุด 1861/2564 06-ก.ย.-64

90 ยา จ านวน 1 รายการ 3,400.00          3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00      บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00           ราคาต่ าสุด 1862/2564 06-ก.ย.-64

91 ยา จ านวน 2 รายการ 6,100.00          6,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 6,100.00      บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 6,100.00           ราคาต่ าสุด 1863/2564 06-ก.ย.-64

92 ยา จ านวน 2 รายการ 83,400.00         83,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 83,400.00    บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 83,400.00         ราคาต่ าสุด 1865/2564 06-ก.ย.-64

93 ยา จ านวน 1 รายการ 1,560.00          1,560.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 1,560.00      หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 1,560.00           ราคาต่ าสุด 1866/2564 06-ก.ย.-64

94 ยา จ านวน 1 รายการ 15,600.00         15,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 15,600.00    บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 15,600.00         ราคาต่ าสุด 1867/2564 06-ก.ย.-64

95 ยา จ านวน 1 รายการ 3,300.00          3,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด3,300.00      บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด3,300.00           ราคาต่ าสุด 1868/2564 06-ก.ย.-64

96 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00          3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,000.00      บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,000.00           ราคาต่ าสุด 1869/2564 06-ก.ย.-64

97 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 1870/2564 06-ก.ย.-64

98 ยา จ านวน 1 รายการ 29,500.00         29,500.00  เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 29,500.00    เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 29,500.00         ราคาต่ าสุด 1872/2564 06-ก.ย.-64

99 ยา จ านวน 2 รายการ 3,690.00          3,690.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,690.00      บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,690.00           ราคาต่ าสุด 1873/2564 06-ก.ย.-64

100 ยา จ านวน 1 รายการ 177,600.00       177,600.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 177,600.00   รพ.ชัยภูมิ 177,600.00       ราคาต่ าสุด /2564 06-ก.ย.-64

101 ยา จ านวน 1 รายการ 619,048.50       619,048.50 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 619,048.50   รพ.ชัยภูมิ 619,048.50       ราคาต่ าสุด /2564 06-ก.ย.-64

102 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00         13,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 13,500.00    บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 13,500.00         ราคาต่ าสุด 1874/2564 07-ก.ย.-64

103 ยา จ านวน 3 รายการ 12,550.00         12,550.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 12,550.00    บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 12,550.00         ราคาต่ าสุด 1875/2564 07-ก.ย.-64

104 ยา จ านวน 1 รายการ 2,700.00          2,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 2,700.00      บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 2,700.00           ราคาต่ าสุด 1876/2564 07-ก.ย.-64

105 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 ากัด 1,200.00           ราคาต่ าสุด 1877/2564 07-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 1,164,154.40     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)
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106 ยา จ านวน 1 รายการ 3,745.00          3,745.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 3,745.00      บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 3,745.00           ราคาต่ าสุด 1878/2564 07-ก.ย.-64

107 ยา จ านวน 1 รายการ 8,100.00          8,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด8,100.00      บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด8,100.00           ราคาต่ าสุด 1879/2564 07-ก.ย.-64

108 ยา จ านวน 1 รายการ 4,600.00          4,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,600.00      บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 4,600.00           ราคาต่ าสุด 1880/2564 07-ก.ย.-64

109 ยา จ านวน 2 รายการ 2,850.00          2,850.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 2,850.00      บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 2,850.00           ราคาต่ าสุด 1881/2564 07-ก.ย.-64

110 ยา จ านวน 1 รายการ 3,400.00          3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00      บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด3,400.00           ราคาต่ าสุด 1882/2564 07-ก.ย.-64

111 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00    เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,000.00      สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 2,000.00           ราคาต่ าสุด 1883/2564 07-ก.ย.-64

112 ยา จ านวน 1 รายการ 6,479.06          6,479.06    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด6,479.06      บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด6,479.06           ราคาต่ าสุด 1884/2564 08-ก.ย.-64

113 ยา จ านวน 1 รายการ 122,101.20       122,101.20 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 122,101.20   รพ.ชัยภูมิ 122,101.20       ราคาต่ าสุด /2564 08-ก.ย.-64

114 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00         38,850.00  เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 38,850.00    รพ.หนองบัวแดง 38,850.00         ราคาต่ าสุด /2564 10-ก.ย.-64

115 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00          7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00      บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00           ราคาต่ าสุด 1898/2564 13-ก.ย.-64

116 ยา จ านวน 4 รายการ 42,051.00         42,051.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,051.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,051.00         ราคาต่ าสุด 1899/2564 13-ก.ย.-64

117 ยา จ านวน 1 รายการ 3,600.00          3,600.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,600.00      องค์กรเภสัชกรรม 3,600.00           ราคาต่ าสุด 1900/2564 13-ก.ย.-64

118 ยา จ านวน 1 รายการ 6,676.80          6,676.80    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80      องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80           ราคาต่ าสุด 1901/2564 13-ก.ย.-64

119 ยา จ านวน 1 รายการ 6,676.80          6,676.80    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80      องค์กรเภสัชกรรม 6,676.80           ราคาต่ าสุด 1902/2564 13-ก.ย.-64

120 ยา จ านวน 1 รายการ 877.90             877.90      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 877.90        องค์กรเภสัชกรรม 877.90             ราคาต่ าสุด 1903/2564 13-ก.ย.-64

121 ยา จ านวน 1 รายการ 1,650.00          1,650.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,650.00      องค์กรเภสัชกรรม 1,650.00           ราคาต่ าสุด 1904/2564 13-ก.ย.-64

122 ยา จ านวน 1 รายการ 13,910.00         13,910.00  เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 13,910.00    องค์กรเภสัชกรรม 13,910.00         ราคาต่ าสุด 1905/2564 13-ก.ย.-64

123 ยา จ านวน 1 รายการ 5,280.00          5,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 5,280.00      บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 5,280.00           ราคาต่ าสุด 1911/2564 13-ก.ย.-64

124 ยา จ านวน 1 รายการ 4,180.00          4,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 4,180.00      บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 4,180.00           ราคาต่ าสุด 1912/2564 13-ก.ย.-64

125 ยา จ านวน 1 รายการ 770.00             770.00      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9770.00        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9770.00             ราคาต่ าสุด /2564 13-ก.ย.-64

126 ยา จ านวน 2 รายการ 821,758.20       821,758.20 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 821,758.20   รพ.ชัยภูมิ 821,758.20       ราคาต่ าสุด /2564 14-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 1,107,055.96     

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
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127 ยา จ านวน 4 รายการ 2,535.08          2,535.08    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,535.08      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,535.08           ราคาต่ าสุด /2564 21-ก.ย.-64

128 ยา จ านวน 1 รายการ 589,570.00       589,570.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 589,570.00   รพ.ชัยภูมิ 589,570.00       ราคาต่ าสุด /2564 21-ก.ย.-64

129 ยา จ านวน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,800.00      รพ.ชัยภูมิ 1,800.00           ราคาต่ าสุด /2564 21-ก.ย.-64

130 ยา จ านวน 1 รายการ 61,050.60         61,050.60  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 61,050.60    รพ.ชัยภูมิ 61,050.60         ราคาต่ าสุด /2564 27-ก.ย.-64

131 ยา จ านวน 2 รายการ 554,195.80       554,195.80 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 554,195.80   รพ.ชัยภูมิ 554,195.80       ราคาต่ าสุด /2564 30-ก.ย.-64

132 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,630.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,630.00           ราคาต่ าสุด 1871/2564 06-ก.ย.-64

133 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 1,893.90          1,893.90    เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 1,893.90      พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 1,893.90           ราคาต่ าสุด 1897/2564 13-ก.ย.-64

134 วัสดุทันตกรรม จ านวน 12 รายการ 11,990.00         11,990.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด11,990.00    บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด11,990.00         ราคาต่ าสุด 1949/2564 22-ก.ย.-64

135 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 66,000.00         66,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว ไบโอไซน์ จ ากัด 66,000.00    บริษัท คิว ไบโอไซน์ จ ากัด 66,000.00         ราคาต่ าสุด 1849/2564 06-ก.ย.-64

136 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,040.00          2,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 2,040.00      บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 2,040.00           ราคาต่ าสุด 1850/2564 06-ก.ย.-64

137 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,875.00          9,875.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 9,875.00      บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 9,875.00           ราคาต่ าสุด 1851/2564 06-ก.ย.-64

138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 33,360.00         33,360.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00         ราคาต่ าสุด 1852/2564 06-ก.ย.-64

139 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 38,400.00         38,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 38,400.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 38,400.00         ราคาต่ าสุด 1853/2564 07-ก.ย.-64

140 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 26,500.00         26,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,500.00         ราคาต่ าสุด 1854/2564 07-ก.ย.-64

141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 33,000.00         33,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,000.00         ราคาต่ าสุด 1855/2564 07-ก.ย.-64

142 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 33,500.00         33,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,500.00         ราคาต่ าสุด 1856/2564 07-ก.ย.-64

143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 19,000.00         19,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00         ราคาต่ าสุด 1857/2564 09-ก.ย.-64

144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 39,600.00         39,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00         ราคาต่ าสุด 1858/2564 10-ก.ย.-64

145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00          9,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 9,000.00      บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 9,000.00           ราคาต่ าสุด 1859/2564 10-ก.ย.-64

146 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 52,500.00         52,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 52,500.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 52,500.00         ราคาต่ าสุด 1860/2564 10-ก.ย.-64

147 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 29,250.00         29,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 29,250.00    บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 29,250.00         ราคาต่ าสุด 1906/2564 13-ก.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 1,624,690.38     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 42,000.00         42,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 42,000.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 42,000.00         ราคาต่ าสุด 1907/2564 16-ก.ย.-64

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 63,000.00         63,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 63,000.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 63,000.00         ราคาต่ าสุด 1959/2564 23-ก.ย.-64

150 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ 45,540.00         45,540.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากัด 45,540.00    บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากัด 45,540.00         ราคาต่ าสุด 1958/2564 28-ก.ย.-64

151 วัสดุอื่น จ านวน 2 รายการ 10,400.00         10,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 10,400.00    หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 10,400.00         ราคาต่ าสุด 1981/2564 17-ก.ย.-64

152 รวมทั้งส้ิน 160,940.00       

                  (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


