แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
850.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
850.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

1

ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

2

ค่าซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง ศราวุธอิเล็คโทรนิคส์

6,900.00 ศราวุธอิเล็คโทรนิคส์

6,900.00

ราคาต่าสุด 0275/2564

04-ธ.ค.-63

3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภา ภักดีสุข

1,800.00 นางสุภา ภักดีสุข

1,800.00

ราคาต่าสุด 0322/2564

04-ธ.ค.-63

4

ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง

100.00 ไทยเจริญการยาง

100.00

ราคาต่าสุด 0286/2564

07-ธ.ค.-63

5

วัสดุอนื่ จานวน 1 รายการ

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากัด

17,000.00 บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากัด

17,000.00

ราคาต่าสุด 0287/2564

07-ธ.ค.-63

6

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ

18,746.40

18,746.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด

18,746.40 บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด

18,746.40

ราคาต่าสุด 0301/2564

07-ธ.ค.-63

7

อ๊อกซิเจน จานวน 1 รายการ

1,647.80

1,647.80 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน

1,647.80 ดี.ดี.ออกซิเจน

1,647.80

ราคาต่าสุด 0304/2564

09-ธ.ค.-63

8

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

3,190.00

3,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,190.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,190.00

ราคาต่าสุด 0305/2564

09-ธ.ค.-63

9

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

9,870.00

9,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

9,870.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

9,870.00

ราคาต่าสุด 0306/2564

09-ธ.ค.-63

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

7,770.00

7,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

7,770.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

7,770.00

ราคาต่าสุด 0307/2564

09-ธ.ค.-63

11 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง ป. ประดิษฐ์

500.00

ราคาต่าสุด 0308/2564

09-ธ.ค.-63

12 เชื้อเพลิง จานวน 2 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากัด 400.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากัด 400.00

ราคาต่าสุด 0326/2564

13-ธ.ค.-63

21,900.00

ราคาต่าสุด 0309/2564

14-ธ.ค.-63

13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

21,900.00

14 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง นายอร่าม ประนามเก

180.00 นายอร่าม ประนามเก

180.00

ราคาต่าสุด 0310/2564

14-ธ.ค.-63

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเป็นต่ออิงเจ็ท

750.00 ร้านเป็นต่ออิงเจ็ท

750.00

ราคาต่าสุด 0311/2564

14-ธ.ค.-63

299,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสฏฐวุฒิ การโยธา

299,000.00 หจก.เสฏฐวุฒิ การโยธา

299,000.00

ราคาต่าสุด 8908/2563

14-ธ.ค.-63

12,390.60

ราคาต่าสุด 0313/2564

14-ธ.ค.-63

16 ค่าจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม จานวน 1 รายการ299,000.00
17 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ
18 ค่าจ้างปรับทีโ่ รงพยาบาล จานวน 1 รายการ
19 ค่าจ้างตัดเย็บเสื้อผู้ป่วย จานวน 2 รายการ

12,390.60

21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

500.00 ป. ประดิษฐ์

850.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0271/2564 03-ธ.ค.-63

12,390.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด

21,900.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

12,390.60 บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ประจันทา

900.00 นายสมพร ประจันทา

900.00

ราคาต่าสุด 0328/2564

16-ธ.ค.-63

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพรประภา อยูต่ า

13,500.00 นางพรประภา อยูต่ า

13,500.00

ราคาต่าสุด 0346/2564

16-ธ.ค.-63

20 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

7,600.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

7,600.00

ราคาต่าสุด 0395/2564

16-ธ.ค.-63

21 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

840.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

840.00

ราคาต่าสุด 0398/2564

16-ธ.ค.-63

รวมทัง้ สิ้น

425,834.80

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

22 วัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ

11,602.00

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
11,602.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
11,602.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

11,602.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0399/2564 16-ธ.ค.-63

23 วัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ

14,200.00

14,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์

14,200.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์

14,200.00

ราคาต่าสุด 0353/2564

17-ธ.ค.-63

24 วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์
5,000.00
จากัด บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์
5,000.00
จากัด

ราคาต่าสุด 0355/2564

17-ธ.ค.-63

25 วัสดุการแพทย์ จานวน 7 รายการ

29,600.00

29,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จากัด 29,600.00 บริษัท พัชร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จากัด 29,600.00

ราคาต่าสุด 0356/2564

17-ธ.ค.-63

26 วัสดุการแพทย์ จานวน 8 รายการ

27,175.00

27,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต

27,175.00

ราคาต่าสุด 0361/2564

21-ธ.ค.-63

27,175.00 หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต

27 ค่าซ่อมระบบประปา จานวน 3 รายการ

2,930.00

2,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

2,930.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

2,930.00

ราคาต่าสุด 0378/2564

21-ธ.ค.-63

28 ค่าซ่อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 3 รายการ

4,750.00

4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

4,750.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

4,750.00

ราคาต่าสุด 0379/2564

21-ธ.ค.-63

29 ค่าซ่อมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 5 รายการ 1,380.00

1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

1,380.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

1,380.00

ราคาต่าสุด 0380/2564

22-ธ.ค.-63

31 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากัด

3,300.00 บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากัด

3,300.00

ราคาต่าสุด 0381/2564

22-ธ.ค.-63

31 สมุนไพร จานวน 2 รายการ

4,080.00

4,080.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ

4,080.00 นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ

4,080.00

ราคาต่าสุด 0382/2564

22-ธ.ค.-63

32 ค่าจ้างซ่อมฝ้าเพดานส่งเสริม จานวน 1 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

2,500.00 นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

2,500.00

ราคาต่าสุด 0386/2564

23-ธ.ค.-63

33 ค่าจ้างซ่อมฝ้าเพดาน NCD-ผู้ป่วยใน จานวน 1 รายการ
35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

35,000.00 นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

35,000.00

ราคาต่าสุด 0387/2564

23-ธ.ค.-63

34 ค่าจ้างซ่อมห้องพักศพ จานวน 1 รายการ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

4,900.00 นายปริญญา พุม่ มะลิวลั ย์

4,900.00

ราคาต่าสุด 0388/2564

23-ธ.ค.-63

35 ค่าซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

2,100.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

2,100.00

ราคาต่าสุด 0389/2564

23-ธ.ค.-63

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

3,990.00

3,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,990.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,990.00

ราคาต่าสุด 0390/2564

23-ธ.ค.-63

37 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง SAFETY MORE

4,920.00 SAFETY MORE

4,920.00

ราคาต่าสุด 0421/2564

23-ธ.ค.-63

600.00

ราคาต่าสุด 0391/2564

23-ธ.ค.-63

38 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

600.00

39 วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ

1,934.00

1,934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)

1,934.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)

1,934.00

ราคาต่าสุด 0393/2564

23-ธ.ค.-63

40 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

3,190.00

3,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,190.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

3,190.00

ราคาต่าสุด 0392/2564

24-ธ.ค.-63

41 ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 3 รายการ
8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า

8,400.00 ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า

8,400.00

ราคาต่าสุด 0396/2564

24-ธ.ค.-63

42 ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ

8,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า

8,890.00 ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า

8,890.00

ราคาต่าสุด 0397/2564

24-ธ.ค.-63

8,890.00

600.00 เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ

600.00 สสจ.ชัยภูมิ

รวมทัง้ สิ้น

180,441.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

43 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

1,000.00

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากัด 1,000.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากัด 1,000.00

44 วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

4,584.00

4,584.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

4,584.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0403/2564 25-ธ.ค.-63

4,584.00

ราคาต่าสุด 0404/2564

25-ธ.ค.-63

45 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ Money Toner

45,000.00 มันนี โทนเนอร์ Money Toner

45,000.00

ราคาต่าสุด 0405/2564

25-ธ.ค.-63

46 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย

35,000.00 ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย

35,000.00

ราคาต่าสุด 0420/2564

28-ธ.ค.-63

47 วัสดุบริโภค จานวน 18 รายการ

3,553.00

3,553.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี

3,553.00 หจก.ฟ้าภักดี

3,553.00

ราคาต่าสุด 0428/2564

29-ธ.ค.-63

48 วัสดุอนื่ จานวน 1 รายการ

1,936.70

1,936.70 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน

1,936.70 ดี.ดี.ออกซิเจน

1,936.70

ราคาต่าสุด 0431/2564

29-ธ.ค.-63

49 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

1,564.00

1,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

1,564.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)

1,564.00

ราคาต่าสุด 0432/2564

30-ธ.ค.-63

50 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด

12,500.00 บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด

12,500.00

ราคาต่าสุด 0278/2564

07-ธ.ค.-63

51 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4 รายการ 3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย

3,745.00 หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย

3,745.00

ราคาต่าสุด 0279/2564

07-ธ.ค.-63

52 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ17,248.40

17,248.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 17,248.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 17,248.40

ราคาต่าสุด 0280/2564

07-ธ.ค.-63

53 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4 รายการ20,770.00

20,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเมดดิคอล เวิลด์ จากัด

20,770.00 บริษัท วีเมดดิคอล เวิลด์ จากัด

20,770.00

ราคาต่าสุด 0281/2564

07-ธ.ค.-63

54 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น อี เมดิคอล

11,600.00 หจก. เอ็น อี เมดิคอล

11,600.00

ราคาต่าสุด 0282/2564

07-ธ.ค.-63

55 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ15,953.70

15,953.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 15,953.70 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 15,953.70

ราคาต่าสุด 0283/2564

07-ธ.ค.-63

56 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4 รายการ 8,220.00

8,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด

8,220.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด

8,220.00

ราคาต่าสุด 0284/2564

07-ธ.ค.-63

57 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ 1,540.80

1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,540.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,540.80

ราคาต่าสุด 0285/2564

08-ธ.ค.-63

58 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ 3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 3,500.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 3,500.00

ราคาต่าสุด 0302/2564

08-ธ.ค.-63

59 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ11,812.80

11,812.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 11,812.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 11,812.80

ราคาต่าสุด 0303/2564

08-ธ.ค.-63

60 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ 5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

5,400.00 บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

5,400.00

ราคาต่าสุด 0345/2564

08-ธ.ค.-63

61 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ 7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

7,700.00 บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

7,700.00

ราคาต่าสุด 0425/2564

28-ธ.ค.-63

62 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ 2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

2,900.00 บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

2,900.00

ราคาต่าสุด 0426/2564

28-ธ.ค.-63

63 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ 6,840.00

6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6,840.00 บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6,840.00

ราคาต่าสุด 0427/2564

28-ธ.ค.-63

รวมทัง้ สิ้น

222,368.40

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

และราคาทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

64 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4 รายการ28,750.00

(บาท)
28,750.00 เฉพาะเจาะจง พิพัฒน์ผล6

65 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ22,450.00

22,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 22,450.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 22,450.00

ราคาต่าสุด 0423/2564

28-ธ.ค.-63

66 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 9 รายการ16,920.00

16,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด

16,920.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด

16,920.00

ราคาต่าสุด 0424/2564

28-ธ.ค.-63

67 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด

34,026.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด

34,026.00

ราคาต่าสุด 0429/2564

29-ธ.ค.-63

68 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล

11,600.00 หจก.เอ็น อี เมดิคอล

11,600.00

ราคาต่าสุด 0430/2564

29-ธ.ค.-63

28,750.00 พิพัฒน์ผล6

28,750.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0422/2564 28-ธ.ค.-63

69 ยา จานวน 1 รายการ

1,809.37

1,809.37 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1,809.37
9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1,809.37
9

ราคาต่าสุด

/2564

03-ธ.ค.-63

70 ยา จานวน 1 รายการ

5,019.84

5,019.84 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต5,019.84
10
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต5,019.84
10

ราคาต่าสุด

/2564

04-ธ.ค.-63

71 ยา จานวน 1 รายการ

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

9,500.00 บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

9,500.00

ราคาต่าสุด 0276/2564

07-ธ.ค.-63

72 ยา จานวน 1 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

1,800.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

1,800.00

ราคาต่าสุด 0277/2564

07-ธ.ค.-63

73 ยา จานวน 1 รายการ

6,479.06

6,479.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด6,479.06 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด6,479.06

ราคาต่าสุด 0288/2564

07-ธ.ค.-63

74 ยา จานวน 1 รายการ

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ10,800.00
ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ10,800.00
ากัด

ราคาต่าสุด 0289/2564

07-ธ.ค.-63

75 ยา จานวน 1 รายการ

13,250.00

13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

13,250.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

13,250.00

ราคาต่าสุด 0290/2564

07-ธ.ค.-63

76 ยา จานวน 1 รายการ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

6,400.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

6,400.00

ราคาต่าสุด 0291/2564

07-ธ.ค.-63

77 ยา จานวน 2 รายการ

12,530.00

12,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

12,530.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

12,530.00

ราคาต่าสุด 0292/2564

07-ธ.ค.-63

78 ยา จานวน 2 รายการ

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากั14,700.00
ด (มหาชน) บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากั14,700.00
ด (มหาชน)

ราคาต่าสุด 0293/2564

07-ธ.ค.-63

79 ยา จานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

13,500.00

ราคาต่าสุด 0294/2564

07-ธ.ค.-63

80 ยา จานวน 1 รายการ

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสั5,100.00
ช) จากัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสั5,100.00
ช) จากัด

ราคาต่าสุด 0295/2564

07-ธ.ค.-63

81 ยา จานวน 7 รายการ

112,123.80

112,123.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

112,123.80 องค์การเภสัชกรรม

112,123.80

ราคาต่าสุด 0296/2564

07-ธ.ค.-63

82 ยา จานวน 1 รายการ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

6,500.00 องค์การเภสัชกรรม

6,500.00

ราคาต่าสุด 0297/2564

07-ธ.ค.-63

83 ยา จานวน 1 รายการ

5,460.00

5,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบีย้ น จากัด

5,460.00 บริษัท ยูโทเบีย้ น จากัด

5,460.00

ราคาต่าสุด 0298/2564

07-ธ.ค.-63

84 ยา จานวน 1 รายการ

2,054.40

2,054.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

2,054.40 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

2,054.40

ราคาต่าสุด 0299/2564

07-ธ.ค.-63

13,500.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

รวมทัง้ สิ้น

340,772.47

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
12,000.00 บริษัท ยูเมด้า จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

85 ยา จานวน 1 รายการ

12,000.00

86 ยา จานวน 2 รายการ

3,280.00

3,280.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรสั

3,280.00 โรงพยาบาลจัตุรสั

3,280.00

ราคาต่าสุด 0314/2564

08-ธ.ค.-63

87 ยา จานวน 1 รายการ

5,040.00

5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

5,040.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

5,040.00

ราคาต่าสุด 0315/2564

08-ธ.ค.-63

88 ยา จานวน 1 รายการ

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

2,550.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

2,550.00

ราคาต่าสุด 0316/2564

08-ธ.ค.-63

89 ยา จานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จากัด

3,000.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จากัด

3,000.00

ราคาต่าสุด 0317/2564

08-ธ.ค.-63

90 ยา จานวน 1 รายการ

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

1,350.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

1,350.00

ราคาต่าสุด 0319/2564

03-ธ.ค.-63

91 ยา จานวน 1 รายการ

6,660.00

6,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จากัด

6,660.00 บริษัท ซีฟาม จากัด

6,660.00

ราคาต่าสุด 0320/2564

04-ธ.ค.-63

92 ยา จานวน 2 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

7,000.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

7,000.00

ราคาต่าสุด 0321/2564

07-ธ.ค.-63

93 ยา จานวน 1 รายการ

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย

2,750.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย

2,750.00

ราคาต่าสุด

07-ธ.ค.-63

94 ยา จานวน 1 รายการ

3,960.00

3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด

3,960.00 บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด

3,960.00

ราคาต่าสุด 0329/2564

09-ธ.ค.-63

95 ยา จานวน 1 รายการ

8,550.00

8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

8,550.00 บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

8,550.00

ราคาต่าสุด 0330/2564

09-ธ.ค.-63

96 ยา จานวน 1 รายการ

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จากัด

6,900.00 บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979)จากัด

6,900.00

ราคาต่าสุด 0332/2564

09-ธ.ค.-63

97 ยา จานวน 2 รายการ

13,650.00

13,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

13,650.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

13,650.00

ราคาต่าสุด 0333/2564

09-ธ.ค.-63

98 ยา จานวน 1 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

7,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

7,000.00

ราคาต่าสุด 0334/2564

09-ธ.ค.-63

99 ยา จานวน 2 รายการ

15,350.00

15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
15,350.00
จากัด บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
15,350.00
จากัด

ราคาต่าสุด 0331/2564

09-ธ.ค.-63

100 ยา จานวน 1 รายการ

3,480.00

3,480.00 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย

3,480.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย

3,480.00

ราคาต่าสุด

/2564

15-ธ.ค.-63

101 ยา จานวน 1 รายการ

9,120.00

9,120.00 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย

9,120.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย

9,120.00

ราคาต่าสุด

/2564

16-ธ.ค.-63

102 ยา จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

1,200.00 องค์การเภสัชกรรม

1,200.00

ราคาต่าสุด 0349/2564

18-ธ.ค.-63

103 ยา จานวน 1 รายการ

3,144.33

3,144.33 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

3,144.33 องค์การเภสัชกรรม

3,144.33

ราคาต่าสุด 0350/2564

18-ธ.ค.-63

104 ยา จานวน 2 รายการ

12,947.00

12,947.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

12,947.00 องค์การเภสัชกรรม

12,947.00

ราคาต่าสุด 0351/2564

18-ธ.ค.-63

105 ยา จานวน 1 รายการ

1,893.90

1,893.90 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

1,893.90 องค์การเภสัชกรรม

1,893.90

ราคาต่าสุด 0352/2564

18-ธ.ค.-63

รวมทัง้ สิ้น

12,000.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0300/2564 07-ธ.ค.-63

130,825.23

/2564

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
10,000.00 องค์การเภสัชกรรม

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

106 ยา จานวน 1 รายการ

10,000.00

107 ยา จานวน 1 รายการ

4,686.60

4,686.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 4,686.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 4,686.60

ราคาต่าสุด 0358/2564

18-ธ.ค.-63

108 ยา จานวน 2 รายการ

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จากัด

2,150.00

ราคาต่าสุด 0359/2564

18-ธ.ค.-63

109 ยา จานวน 4 รายการ

35,898.50

35,898.50

ราคาต่าสุด 0360/2564

18-ธ.ค.-63

110 ยา จานวน 1 รายการ

2,112.52

2,112.52 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2,112.52
9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2,112.52
9

ราคาต่าสุด

/2564

18-ธ.ค.-63

111 ยา จานวน 1 รายการ

166,652.64

166,652.64 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
166,652.64
9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
166,652.64
9

ราคาต่าสุด

/2564

18-ธ.ค.-63

112 ยา จานวน 1 รายการ

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

1,100.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด

1,100.00

ราคาต่าสุด 0357/2564

21-ธ.ค.-63

113 ยา จานวน 1 รายการ

2,167.20

2,167.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

2,167.20 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

2,167.20

ราคาต่าสุด 0362/2564

21-ธ.ค.-63

114 ยา จานวน 1 รายการ

11,200.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

11,200.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

11,200.00

ราคาต่าสุด 0363/2564

21-ธ.ค.-63

115 ยา จานวน 2 รายการ

11,800.00

11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

11,800.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

11,800.00

ราคาต่าสุด 0364/2564

21-ธ.ค.-63

116 ยา จานวน 3 รายการ

21,620.00

21,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ21,620.00
ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ21,620.00
ากัด

ราคาต่าสุด 0366/2564

21-ธ.ค.-63

117 ยา จานวน 1 รายการ

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

17,400.00

ราคาต่าสุด 0370/2564

21-ธ.ค.-63

118 ยา จานวน 1 รายการ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด

8,500.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด

8,500.00

ราคาต่าสุด 0371/2564

21-ธ.ค.-63

119 ยา จานวน 2 รายการ

3,160.00

3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นเมนู จากัด

3,160.00 บริษัท โมเดอร์นเมนู จากัด

3,160.00

ราคาต่าสุด 0372/2564

21-ธ.ค.-63

120 ยา จานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จากัด

3,000.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จากัด

3,000.00

ราคาต่าสุด 0373/2564

21-ธ.ค.-63

121 ยา จานวน 1 รายการ

25,000.00

25,000.00

ราคาต่าสุด 0374/2564

21-ธ.ค.-63

122 ยา จานวน 1 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด

1,800.00

ราคาต่าสุด 0375/2564

21-ธ.ค.-63

123 ยา จานวน 2 รายการ

3,386.00

3,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 3,386.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 3,386.00

ราคาต่าสุด 0376/2564

21-ธ.ค.-63

124 ยา จานวน 1 รายการ

3,975.00

3,975.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

3,975.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

3,975.00

ราคาต่าสุด 0377/2564

21-ธ.ค.-63

125 ยา จานวน 1 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จากัด

7,000.00 บริษัท บางกอกดรัก จากัด

7,000.00

ราคาต่าสุด 0383/2564

21-ธ.ค.-63

126 ยา จานวน 1 รายการ

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากั14,500.00
ด (มหาชน) บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากั14,500.00
ด (มหาชน)

ราคาต่าสุด 0384/2564

22-ธ.ค.-63

35,898.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จากัด

2,150.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จากัด
35,898.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

17,400.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด

25,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จากัด
1,800.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด

รวมทัง้ สิ้น

10,000.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0354/2564 18-ธ.ค.-63

357,108.46

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

127 ยา จานวน 1 รายการ

10,218.50

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
10,218.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
10,218.50 องค์การเภสัชกรรม

10,218.50

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0385/2564 22-ธ.ค.-63

128 ยา จานวน 1 รายการ

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

36,594.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

36,594.00

ราคาต่าสุด 0402/2564

24-ธ.ค.-63

129 ยา จานวน 6 รายการ

63,087.00

63,087.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

63,087.00 องค์การเภสัชกรรม

63,087.00

ราคาต่าสุด 0401/2564

25-ธ.ค.-63

131 ยา จานวน 1 รายการ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ45,000.00
ากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ45,000.00
ากัด

ราคาต่าสุด 0406/2564

28-ธ.ค.-63

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 2 รายการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TM Service Supply

10,000.00 ร้าน TM Service Supply

10,000.00

ราคาต่าสุด 0318/2564

07-ธ.ค.-63

132 วัสดุทันตกรรม จานวน 9 รายการ

6,060.00

6,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

6,060.00 หจก. เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

6,060.00

ราคาต่าสุด 0323/2564

15-ธ.ค.-63

133 วัสดุทันตกรรม จานวน 5 รายการ

16,188.03

16,188.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 16,188.03 บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จากัด

16,188.03

ราคาต่าสุด 0324/2564

15-ธ.ค.-63

134 วัสดุทันตกรรม จานวน 30 รายการ

21,980.00

21,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จ21,980.00
ากัด
บริษัท สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ 21,980.00
จากัด

ราคาต่าสุด 0365/2564

21-ธ.ค.-63

135 วัสดุทันตกรรม จานวน 4 รายการ

7,490.00

7,490.00

ราคาต่าสุด 0325/2564

22-ธ.ค.-63

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 7,490.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จากัด

136 ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จากัด

19,000.00 บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จากัด

19,000.00

ราคาต่าสุด 0367/2564

21-ธ.ค.-63

137 ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จากัด

45,000.00 บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ้ป จากัด

45,000.00

ราคาต่าสุด 0368/2564

21-ธ.ค.-63

138 ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ พี เด้น จากัด

50,000.00 บริษัท อาร์ พี เด้น จากัด

50,000.00

ราคาต่าสุด 0369/2564

21-ธ.ค.-63

139 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด 10,000.00 บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด 10,000.00

ราคาต่าสุด 0335/2564

08-ธ.ค.-63

140 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ16,680.00

16,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริรม์ เมอร์ จากัด

16,680.00 บริษัท เฟริรม์ เมอร์ จากัด

16,680.00

ราคาต่าสุด 0336/2564

08-ธ.ค.-63

141 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จากัด

19,000.00 บริษัท ไดแอกโค จากัด

19,000.00

ราคาต่าสุด 0337/2564

08-ธ.ค.-63

142 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ 5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

5,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

5,000.00

ราคาต่าสุด 0338/2564

09-ธ.ค.-63

143 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ24,200.00

24,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

24,200.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

24,200.00

ราคาต่าสุด 0339/2564

09-ธ.ค.-63

144 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

28,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

28,000.00

ราคาต่าสุด 0340/2564

09-ธ.ค.-63

145 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

39,600.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

39,600.00

ราคาต่าสุด 0341/2564

14-ธ.ค.-63

146 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ11,680.00

11,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จากัด

11,680.00 บริษัท ท้อปซายน์เมด จากัด

11,680.00

ราคาต่าสุด 0342/2564

14-ธ.ค.-63

147 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 4 รายการ11,230.00

11,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด

11,230.00 บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด

11,230.00

ราคาต่าสุด 0343/2564

14-ธ.ค.-63

รวมทัง้ สิ้น

496,007.53

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2563 (1)
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

148 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ40,000.00

(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
40,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

40,000.00

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาต่าสุด 0347/2564 18-ธ.ค.-63

149 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

49,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

49,000.00

ราคาต่าสุด 0348/2564

18-ธ.ค.-63

150 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

1,950.00 ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์

1,950.00

ราคาต่าสุด 0438/2564

28-ธ.ค.-63

151 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร

4,900.00 หจก. พ.พรรณภัทร

4,900.00

ราคาต่าสุด 0441/2564

25-ธ.ค.-63

152 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร

4,900.00 หจก. พ.พรรณภัทร

4,900.00

ราคาต่าสุด 0442/2564

25-ธ.ค.-63

153 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร

5,800.00 หจก. พ.พรรณภัทร

5,800.00

ราคาต่าสุด 0443/2564

25-ธ.ค.-63

154 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร

5,800.00 หจก. พ.พรรณภัทร

5,800.00

ราคาต่าสุด 0444/2564

25-ธ.ค.-63

รวมทัง้ สิ้น

112,350.00

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
ชิต รุ่งาแหน่
พุทธิกงุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รั(นายวิ
กษาการในต
นายแพทย์ชานาญการพิ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภั
กดีชเุมศษพลรักษาการในตาแหน่ง

