
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 4,920.00         4,920.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 4,920.00          อู่ช่างรัตน์ 4,920.00       ราคาต่ าสุด 0434/2564 04-ม.ค.-64

2 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,600.00          อู่ช่างรัตน์ 5,600.00       ราคาต่ าสุด 0435/2564 04-ม.ค.-64

3 จ้างตัดเส้ือผู้ป่วย จ านวน 5 รายการ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดา ภูป้อง 3,500.00          นางสาวสุดา ภูป้อง 3,500.00       ราคาต่ าสุด 0439/2564 04-ม.ค.-64

4 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 61,450.00        61,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 61,450.00        หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 61,450.00     ราคาต่ าสุด 0440/2564 04-ม.ค.-64

5 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,300.00         2,300.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,300.00          น้ าด่ืมไอคิว 2,300.00       ราคาต่ าสุด 0446/2564 04-ม.ค.-64

6 น้ าแก๊ส จ านวน 2 รายการ 2,700.00         2,700.00         เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 2,700.00          ศุภกร พาณิชย์ 2,700.00       ราคาต่ าสุด 0447/2564 04-ม.ค.-64

7 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 51 รายการ26,585.00        26,585.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 26,585.00        ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 26,585.00     ราคาต่ าสุด 0449/2564 04-ม.ค.-64

8 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 4,547.90         4,547.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 4,547.90          บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 4,547.90       ราคาต่ าสุด 0518/2564 04-ม.ค.-64

9 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 7,250.00         7,250.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 7,250.00          อู่ช่างรัตน์ 7,250.00       ราคาต่ าสุด 0436/2564 05-ม.ค.-64

10 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 0445/2564 05-ม.ค.-64

11 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1รายการ 25,680.00        25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัดบริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด25,680.00     ราคาต่ าสุด 0231/2564 05-ม.ค.-64

12 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,568.00         2,568.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,568.00          หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,568.00       ราคาต่ าสุด 0452/2564 06-ม.ค.-64

13 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 11,000.00        บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด11,000.00     ราคาต่ าสุด 0448/2564 06-ม.ค.-64

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,540.00         1,540.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,540.00          หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,540.00       ราคาต่ าสุด 0451/2564 06-ม.ค.-64

15 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 13,440.00        อู่ช่างรัตน์ 13,440.00     ราคาต่ าสุด 0437/2564 07-ม.ค.-64

16 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 400.00            400.00           เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 400.00            อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 400.00         ราคาต่ าสุด 0470/2564 07-ม.ค.-64

17 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 180.00            180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 180.00            หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 180.00         ราคาต่ าสุด 0469/2564 08-ม.ค.-64

18 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 300.00            300.00           เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 300.00            อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 300.00         ราคาต่ าสุด 0471/2564 08-ม.ค.-64

19 จ้างเหมาปรับรหัสเบิกจ่ายค่าตรวจห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 4,500.00          นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 4,500.00       ราคาต่ าสุด 0474/2564 11-ม.ค.-64

20 วัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 260.00            260.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 260.00            ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 260.00         ราคาต่ าสุด 0499/2564 11-ม.ค.-64

21 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 1,050.00          บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 1,050.00       ราคาต่ าสุด 0468/2564 12-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 189,340.90   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,086.50         2,086.50         เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,086.50          หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,086.50       ราคาต่ าสุด 0472/2564 12-ม.ค.-64

23 วัสดุประปา จ านวน 1 รายการ 2,300.50         2,300.50         เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,300.50          หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 2,300.50       ราคาต่ าสุด 0473/2564 12-ม.ค.-64

24 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 834.60            834.60           เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 834.60            หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 834.60         ราคาต่ าสุด 0500/2564 14-ม.ค.-64

25 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 120.00            120.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 120.00            บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด120.00         ราคาต่ าสุด 0504/2564 14-ม.ค.-64

26 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 2,330.46         2,330.46         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 2,330.46          บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 2,330.46       ราคาต่ าสุด 0516/2564 14-ม.ค.-64

27 จ้างติดต้ังระบบการติดตามการจ่ายยาผู้ป่วยที่บ้าน จ านวน 1 รายการ4,560.00         4,560.00         เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ แควภูเขียว 4,560.00          นายปรเมษฐ แควภูเขียว 4,560.00       ราคาต่ าสุด 0513/2564 15-ม.ค.-64

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ 16,478.00        16,478.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 16,478.00        หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 16,478.00     ราคาต่ าสุด 0515/2564 15-ม.ค.-64

29 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ 380.00            380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 380.00            ร้านเอพีเอส 380.00         ราคาต่ าสุด 0549/2564 15-ม.ค.-64

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,350.00         1,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,350.00          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,350.00       ราคาต่ าสุด 0519/2564 18-ม.ค.-64

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,650.00         1,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,650.00          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,650.00       ราคาต่ าสุด 0520/2564 18-ม.ค.-64

32 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด3,800.00          บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด3,800.00       ราคาต่ าสุด 0521/2564 18-ม.ค.-64

33 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 850.00            850.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 850.00            บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 850.00         ราคาต่ าสุด 0523/2564 18-ม.ค.-64

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง PP ดีไซน์ 30,000.00        PP ดีไซน์ 30,000.00     ราคาต่ าสุด 0526/2564 18-ม.ค.-64

35 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 5,400.00          หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 5,400.00       ราคาต่ าสุด 0524/2564 18-ม.ค.-64

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 5,260.00         5,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 5,260.00          บริษัท คิทคอม ช็อป จข ากัด 5,260.00       ราคาต่ าสุด 0525/2564 18-ม.ค.-64

37 จ้างตัดต้นไม้ จ านวน 1 รายการ 4,950.00         4,950.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วาจายิ้ม 4,950.00          นายกิติพงษ์ วาจายิ้ม 4,950.00       ราคาต่ าสุด 0542/2564 19-ม.ค.-64

38 จ้างขุดถอนต้นไม้ จ านวน 1 รายการ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง ภักดีเมทัลชีท 4,000.00          ภักดีเมทัลชีท 4,000.00       ราคาต่ าสุด 0544/2564 19-ม.ค.-64

39 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 996.00            996.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 996.00            บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 996.00         ราคาต่ าสุด 0531/2564 20-ม.ค.-64

40 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 2,272.68         2,272.68         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,272.68          บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,272.68       ราคาต่ าสุด 0532/2564 20-ม.ค.-64

41 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 22,480.70        22,480.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 22,480.70        บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด22,480.70     ราคาต่ าสุด 0533/2564 20-ม.ค.-64

42 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 12,180.00        12,180.00       เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ทองทิพย์ 12,180.00        นางเล่ียม ทองทิพย์ 12,180.00     ราคาต่ าสุด 0530/2564 21-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 124,279.44   

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างบรรทุกดิน จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคม ศรีเมืองช้าง 12,000.00        นายคม ศรีเมืองช้าง 12,000.00     ราคาต่ าสุด 0543/2564 22-ม.ค.-64

44 อ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 55,695.31        55,695.31       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 55,695.31        บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 55,695.31     ราคาต่ าสุด 0548/2564 22-ม.ค.-64

45 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 228.00            228.00           เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 228.00            อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 228.00         ราคาต่ าสุด 0545/2564 25-ม.ค.-64

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,090.00         1,090.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,090.00          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,090.00       ราคาต่ าสุด 0546/2564 25-ม.ค.-64

47 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 51,000.00        51,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 51,000.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 51,000.00     ราคาต่ าสุด 0547/2564 25-ม.ค.-64

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,334.40         6,334.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด6,334.40          บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด6,334.40       ราคาต่ าสุด 0592/2564 25-ม.ค.-64

49 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 360.00            360.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 360.00            หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 360.00         ราคาต่ าสุด 0553/2564 25-ม.ค.-64

50 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 25,800.00        25,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ภาสิน 25,800.00        ห้างหุ้นส่วน ภาสิน 25,800.00     ราคาต่ าสุด 0556/2564 26-ม.ค.-64

51 อ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 1,647.80         1,647.80         เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80          ดี.ดี.ออกซิเจน 1,647.80       ราคาต่ าสุด 0557/2564 26-ม.ค.-64

52 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 5,725.00         5,725.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 5,725.00          หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 5,725.00       ราคาต่ าสุด 0558/2564 26-ม.ค.-64

53 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 20,800.00        20,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 20,800.00        บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด20,800.00     ราคาต่ าสุด 0529/2564 27-ม.ค.-64

54 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 4,430.00         4,430.00         เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,430.00          ศุภกร พาณิชย์ 4,430.00       ราคาต่ าสุด 0591/2564 27-ม.ค.-64

55 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,000.00        บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,000.00     ราคาต่ าสุด 0562/2564 27-ม.ค.-64

56 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 4,740.00         4,740.00         เฉพาะเจาะจง นายราวิน อินธิจันทร์ 4,740.00          นายราวิน อินธิจันทร์ 4,740.00       ราคาต่ าสุด 0590/2564 28-ม.ค.-64

57 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1รายการ 83,460.00        83,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด83,460.00        บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด83,460.00     ราคาต่ าสุด 0225/2564 28-ม.ค.-64

58 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 70,000.00        70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีวัฒน์เทรดด้ิง จ ากัด 70,000.00        บริษัท มณีวัฒน์เทรดด้ิง จ ากัด 70,000.00     ราคาต่ าสุด 0528/2564 28-ม.ค.-64

59 วัสดุอื่น จ านวน 2 รายการ 5,900.00         5,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 5,900.00          หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 5,900.00       ราคาต่ าสุด 0593/2564 29-ม.ค.-64

60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,688.00        19,688.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 19,688.00        บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 19,688.00     ราคาต่ าสุด 0464/2564 11-ม.ค.-64

61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ36,273.00        36,273.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 36,273.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 36,273.00     ราคาต่ าสุด 0465/2564 11-ม.ค.-64

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,200.00         7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 7,200.00          บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 7,200.00       ราคาต่ าสุด 0466/2564 11-ม.ค.-64

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ36,273.00        36,273.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 36,273.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 36,273.00     ราคาต่ าสุด 0467/2564 12-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 460,644.51   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ26,322.00        26,322.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26,322.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,322.00     ราคาต่ าสุด 0501/2564 12-ม.ค.-64

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,531.00         3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,531.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,531.00       ราคาต่ าสุด 0502/2564 12-ม.ค.-64

66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,800.00          บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,800.00       ราคาต่ าสุด 0550/2564 25-ม.ค.-64

67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,400.00         6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00          บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00       ราคาต่ าสุด 0551/2564 25-ม.ค.-64

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ24,130.00        24,130.00       เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 24,130.00        เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 24,130.00     ราคาต่ าสุด 0552/2564 25-ม.ค.-64

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จ ากัด 11,556.00        บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จ ากัด 11,556.00     ราคาต่ าสุด 0554/2564 25-ม.ค.-64

70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 4,000.00          บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 4,000.00       ราคาต่ าสุด 0555/2564 25-ม.ค.-64

71 ยา จ านวน 9 รายการ 72,609.74        72,609.74       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 972,609.74        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 972,609.74     ราคาต่ าสุด /2564 05-ม.ค.-64

72 ยา จ านวน 1 รายการ 12,700.00        12,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,700.00        บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,700.00     ราคาต่ าสุด /2564 05-ม.ค.-64

73 ยา จ านวน 6 รายการ 51,758.31        51,758.31       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 951,758.31        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 951,758.31     ราคาต่ าสุด /2564 06-ม.ค.-64

74 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด13,500.00        บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด13,500.00     ราคาต่ าสุด 0453/2564 07-ม.ค.-64

75 ยา จ านวน 1 รายการ 11,566.70        11,566.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,566.70        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,566.70     ราคาต่ าสุด 0455/2564 07-ม.ค.-64

76 ยา จ านวน 2 รายการ 2,169.96         2,169.96         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,169.96          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,169.96       ราคาต่ าสุด 0456/2564 07-ม.ค.-64

77 ยา จ านวน 1 รายการ 5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 5,400.00          บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 5,400.00       ราคาต่ าสุด 0457/2564 07-ม.ค.-64

78 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 4,500.00          บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 4,500.00       ราคาต่ าสุด 0458/2564 07-ม.ค.-64

79 ยา จ านวน 2 รายการ 26,964.00        26,964.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26,964.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,964.00     ราคาต่ าสุด 0459/2564 07-ม.ค.-64

80 ยา จ านวน 1 รายการ 4,170.00         4,170.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 4,170.00          บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 4,170.00       ราคาต่ าสุด 0460/2564 07-ม.ค.-64

81 ยา จ านวน 1 รายการ 3,666.00         3,666.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 3,666.00          บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 3,666.00       ราคาต่ าสุด 0461/2564 07-ม.ค.-64

82 ยา จ านวน 1 รายการ 16,400.00        16,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00        บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00     ราคาต่ าสุด 0476/2564 07-ม.ค.-64

83 ยา จ านวน 1 รายการ 11,640.00        11,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 11,640.00        บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 11,640.00     ราคาต่ าสุด 0477/2564 07-ม.ค.-64

84 ยา จ านวน 2 รายการ 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,800.00          บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,800.00       ราคาต่ าสุด 0478/2564 07-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 321,583.71   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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85 ยา จ านวน 1 รายการ 12,135.00        12,135.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 12,135.00        บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 12,135.00     ราคาต่ าสุด 0482/2564 07-ม.ค.-64

86 ยา จ านวน 1 รายการ 7,222.50         7,222.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50          บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50       ราคาต่ าสุด 0483/2564 07-ม.ค.-64

87 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00        บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00     ราคาต่ าสุด 0484/2564 07-ม.ค.-64

88 ยา จ านวน 1 รายการ 1,926.00         1,926.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,926.00          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,926.00       ราคาต่ าสุด 0485/2564 07-ม.ค.-64

89 ยา จ านวน 1 รายการ 3,177.90         3,177.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,177.90          บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,177.90       ราคาต่ าสุด 0486/2564 07-ม.ค.-64

90 ยา จ านวน 6 รายการ 35,785.50        35,785.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด 35,785.50        บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด35,785.50     ราคาต่ าสุด 0487/2564 07-ม.ค.-64

91 วัสดุเภสัช จ านวน 1 รายการ 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด 75,000.00        บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด75,000.00     ราคาต่ าสุด 0488/2564 07-ม.ค.-64

92 ยา จ านวน 3 รายการ 29,264.50        29,264.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 29,264.50        บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 29,264.50     ราคาต่ าสุด 0489/2564 11-ม.ค.-64

93 ยา จ านวน 1 รายการ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด22,500.00        บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด22,500.00     ราคาต่ าสุด 0490/2564 11-ม.ค.-64

94 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,000.00          บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,000.00       ราคาต่ าสุด 0507/2564 11-ม.ค.-64

95 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 20,000.00        บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 20,000.00     ราคาต่ าสุด 0509/2564 11-ม.ค.-64

96 ยา จ านวน 1 รายการ 3,750.00         3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 3,750.00          บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 3,750.00       ราคาต่ าสุด 0510/2564 11-ม.ค.-64

97 ยา จ านวน 1 รายการ 6,900.00         6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 6,900.00          บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 6,900.00       ราคาต่ าสุด 0511/2564 11-ม.ค.-64

98 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00        28,890.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00        องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 0505/2564 13-ม.ค.-64

99 ยา จ านวน 1 รายการ 4,044.60         4,044.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,044.60          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,044.60       ราคาต่ าสุด 0512/2564 13-ม.ค.-64

100 ยา จ านวน 2 รายการ 1,943.00         1,943.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,943.00          รพ.ชัยภูมิ 1,943.00       ราคาต่ าสุด /2564 13-ม.ค.-64

101 ยา จ านวน 3 รายการ 4,659.20         4,659.20         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,659.20          องค์การเภสัชกรรม 4,659.20       ราคาต่ าสุด 0506/2564 14-ม.ค.-64

102 ยา จ านวน 1 รายการ 5,418.00         5,418.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,418.00          บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,418.00       ราคาต่ าสุด 0560/2564 14-ม.ค.-64

103 ยา จ านวน 1 รายการ 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน 9,900.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน 9,900.00       ราคาต่ าสุด 0561/2564 14-ม.ค.-64

104 ยา จ านวน 1 รายการ 3,840.00         3,840.00         เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,840.00          ฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,840.00       ราคาต่ าสุด /2564 14-ม.ค.-64

105 ยา จ านวน 1 รายการ 1,020.00         1,020.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,020.00          องค์การเภสัชกรรม 1,020.00       ราคาต่ าสุด 0527/2564 15-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 290,376.20   

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 5 รายการ 42,652.50        42,652.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 42,652.50        องค์การเภสัชกรรม 42,652.50     ราคาต่ าสุด 0540/2564 15-ม.ค.-64

107 ยา จ านวน 3 รายการ 704.26            704.26           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9704.26            ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9704.26         ราคาต่ าสุด /2564 15-ม.ค.-64

108 ยา จ านวน 1 รายการ 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด23,200.00        บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด23,200.00     ราคาต่ าสุด 0563/2564 18-ม.ค.-64

109 ยา จ านวน 1 รายการ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00          บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00       ราคาต่ าสุด 0564/2564 18-ม.ค.-64

110 ยา จ านวน 1 รายการ 6,480.00         6,480.00         เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 6,480.00          ฝ่ายแพทย์แผนไทย 6,480.00       ราคาต่ าสุด /2564 18-ม.ค.-64

111 ยา จ านวน 1 รายการ 399.45            399.45           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9399.45            ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9399.45         ราคาต่ าสุด /2564 21-ม.ค.-64

112 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00         8,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 8,250.00          บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด 8,250.00       ราคาต่ าสุด 0541/2564 22-ม.ค.-64

113 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 3,000.00          สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 3,000.00       ราคาต่ าสุด 0559/2564 22-ม.ค.-64

114 ยา จ านวน 1 รายการ 1,380.00         1,380.00         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 1,380.00          โรงพยาบาลจัตุรัส 1,380.00       ราคาต่ าสุด 0565/2564 22-ม.ค.-64

115 ยา จ านวน 1 รายการ 8,400.00         8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00          บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00       ราคาต่ าสุด 0566/2564 22-ม.ค.-64

116 ยา จ านวน 1 รายการ 760.00            760.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 760.00            องค์การเภสัชกรรม 760.00         ราคาต่ าสุด 0567/2564 22-ม.ค.-64

117 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00        28,890.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00        องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 0568/2564 25-ม.ค.-64

118 ยา จ านวน 1 รายการ 38,057.76        38,057.76       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 38,057.76        องค์การเภสัชกรรม 38,057.76     ราคาต่ าสุด 0570/2564 25-ม.ค.-64

119 ยา จ านวน 2 รายการ 1,700.00         1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,700.00          บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,700.00       ราคาต่ าสุด 0571/2564 25-ม.ค.-64

120 ยา จ านวน 2 รายการ 4,720.00         4,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด4,720.00          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด4,720.00       ราคาต่ าสุด 0572/2564 25-ม.ค.-64

121 ยา จ านวน 1 รายการ 462.24            462.24           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 462.24            องค์การเภสัชกรรม 462.24         ราคาต่ าสุด 0569/2564 25-ม.ค.-64

122 ยา จ านวน 1 รายการ 4,815.00         4,815.00         เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 4,815.00          สสจ.ชัยภูมิ 4,815.00       ราคาต่ าสุด /2564 25-ม.ค.-64

123 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 0573/2564 26-ม.ค.-64

124 ยา จ านวน 2 รายการ 4,537.98         4,537.98         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด4,537.98          บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด4,537.98       ราคาต่ าสุด 0574/2564 26-ม.ค.-64

125 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 0575/2564 26-ม.ค.-64

126 ยา จ านวน 3 รายการ 30,931.00        30,931.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 30,931.00        บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 30,931.00     ราคาต่ าสุด 0576/2564 26-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 231,319.25   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 9 รายการ 57,662.12        57,662.12       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 957,662.12        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 957,662.12     ราคาต่ าสุด /2564 26-ม.ค.-64

128 ยา จ านวน 1 รายการ 16,002.00        16,002.00       เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 16,002.00        ฝ่ายแพทย์แผนไทย 16,002.00     ราคาต่ าสุด /2564 27-ม.ค.-64

129 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 17,720.00        17,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด 17,720.00        บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด 17,720.00     ราคาต่ าสุด 0536/2564 11-ม.ค.-64

131 วัสดุทันตกรรม จ านวน 33 รายการ 20,355.00        20,355.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด20,355.00        บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด20,355.00     ราคาต่ าสุด 0535/2564 21-ม.ค.-64

131 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ895.00            895.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จ ากัด 895.00            บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จ ากัด 895.00         ราคาต่ าสุด 0538/2564 21-ม.ค.-64

132 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,325.00         3,325.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จ ากัด 3,325.00          บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จ ากัด 3,325.00       ราคาต่ าสุด 0539/2564 21-ม.ค.-64

133 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ45,900.00        45,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 45,900.00        บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 45,900.00     ราคาต่ าสุด 0491/2564 11-ม.ค.-64

134 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.01        14,000.01       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.01        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.01     ราคาต่ าสุด 0492/2564 11-ม.ค.-64

135 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ43,125.00        43,125.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 43,125.00        บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 43,125.00     ราคาต่ าสุด 0493/2564 12-ม.ค.-64

136 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ39,600.00        39,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00        บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00     ราคาต่ าสุด 0494/2564 12-ม.ค.-64

137 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 5,000.00          บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 5,000.00       ราคาต่ าสุด 0495/2564 13-ม.ค.-64

138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 36,000.00        บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 36,000.00     ราคาต่ าสุด 0496/2564 13-ม.ค.-64

139 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ41,500.00        41,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 41,500.00        บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 41,500.00     ราคาต่ าสุด 0497/2564 14-ม.ค.-64

140 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00        บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     ราคาต่ าสุด 0498/2564 14-ม.ค.-64

141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 4,800.00          บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 4,800.00       ราคาต่ าสุด 0503/2564 14-ม.ค.-64

142 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,300.00         7,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ชายล์ จ ากัด 7,300.00          บริษัท คอมเมอร์เชียล ชายล์ จ ากัด 7,300.00       ราคาต่ าสุด 0522/2564 18-ม.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 372,184.13   

              (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง




