
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 10,593.00  10,593.00  เฉพาะเจาะจง หจก.กิติเชษฐ์ เอสพอีาร์ 10,593.00  หจก.กิติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 10,593.00  ราคาต่ าสุด 7810/2563 24-ม.ค.-63

2 ค่าจ้างย้ายครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 6,000.00   ร้านภักดีแอร์ 6,000.00    ราคาต่ าสุด 7843/2563 25-ก.พ.-63

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 17,125.00  17,125.00  เฉพาะเจาะจง ร้านท.ีว.ีดิจิตอล ภกัดีชุมพล 17,125.00  ร้านที.วี.ดิจิตอล ภักดีชุมพล 17,125.00  ราคาต่ าสุด 7850/2563 25-ก.พ.-63

4 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ     5,046.30    5,046.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 5,046.30   บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 5,046.30    ราคาต่ าสุด 7916/2563 31-ม.ค.-63

5 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 1,615.00    1,615.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 1,615.00   บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1,615.00    ราคาต่ าสุด 7844/2563 28-ก.พ.-63

6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 350.00      350.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบนัลือพาณิช 350.00      ร้านบันลือพาณิช 350.00      ราคาต่ าสุด 7852/2563 25-ก.พ.-63

7 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,600.00   อู่ช่างรัตน์ 1,600.00    ราคาต่ าสุด 7891/2563 25-ก.พ.-63

8 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 4,200.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 4,200.00    ราคาต่ าสุด 7898/2563 02-มี.ค.-63

9 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 660.00      660.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 660.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 660.00      ราคาต่ าสุด 7899/2563 02-มี.ค.-63

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 1,947.40    1,947.40    เฉพาะเจาะจง ดี.ดีอ๊อกซิเจน 1,947.40   ดี.ดีอ๊อกซิเจน 1,947.40    ราคาต่ าสุด 7856/2563 02-มี.ค.-63

11 ค่าติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 2,500.00   ร้านภักดีแอร์ 2,500.00    ราคาต่ าสุด 7857/2563 02-มี.ค.-63

12 วัสดุบริโภค จ านวน 10 รายการ 3,255.00    3,255.00    เฉพาะเจาะจง ร้านฟา้ภกัดี 3,255.00   ร้านฟ้าภักดี 3,255.00    ราคาต่ าสุด 7858/2563 02-มี.ค.-63

13 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,600.00   อู่ช่างรัตน์ 1,600.00    ราคาต่ าสุด 7892/2563 08-ก.พ.-63

14 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 38,000.00  38,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทแีอลแล็บ 38,000.00  ร้านทีแอลแล็บ 38,000.00  ราคาต่ าสุด 7698/2563 29-ม.ค.-63

15 ปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ113,955.00    113,955.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด113,955.00   บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด113,955.00   ราคาต่ าสุด 7520/2563 06-ก.พ.-63

16 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 36,915.00  36,915.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด36,915.00  บริษัท โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิเล็คทริคัล จ ากัด36,915.00  ราคาต่ าสุด 7523/2563 21-ม.ค.-63

17 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 2,500.00   ร้านภักดีแอร์ 2,500.00    ราคาต่ าสุด 7878/2563 02-มี.ค.-63

18 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 10 รายการ 17,610.00  17,610.00  เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 17,610.00  อู่ช่างรัตน์ 17,610.00  ราคาต่ าสุด 7893/2563 02-มี.ค.-63

19 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 295.00      295.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุวฒัน์  เสตพงศ์ 295.00      นายอนุวัฒน์  เสตพงศ์ 295.00      ราคาต่ าสุด 7975/2563 03-มี.ค.-63

20 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 20,000.00  20,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 20,000.00  หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 20,000.00  ราคาต่ าสุด 7914/2563 04-มี.ค.-63

21 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 100.00      100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 100.00      ร้านมั่นใจบริการ 100.00      ราคาต่ าสุด 7884/2563 12-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 285,866.70  

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 2,210.00    2,210.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจาทอง 2,210.00   ร้านเจาทอง 2,210.00    ราคาต่ าสุด 7885/2563 05-มี.ค.-63

23 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 13,600.00  13,600.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 13,600.00  หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 13,600.00  ราคาต่ าสุด 7915/2563 06-มี.ค.-63

24 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 180.00      180.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 180.00      ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 180.00      ราคาต่ าสุด 7927/2563 06-มี.ค.-63

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,400.00    3,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00    ราคาต่ าสุด 7901/2563 11-มี.ค.-63

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 8,450.00    8,450.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 8,450.00   บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 8,450.00    ราคาต่ าสุด 7902/2563 11-มี.ค.-63

27 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 21,913.60  21,913.60  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด 21,913.60  บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด21,913.60  ราคาต่ าสุด 7903/2563 13-มี.ค.-63

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 447.00      447.00      เฉพาะเจาะจง เรือนทองนาฬิกา 447.00      เรือนทองนาฬิกา 447.00      ราคาต่ าสุด 7897/2563 06-มี.ค.-63

29 ติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,900.00    5,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 5,900.00   ร้านภักดีแอร์ 5,900.00    ราคาต่ าสุด 7913/2563 09-มี.ค.-63

30 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00      500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00      ราคาต่ าสุด 7917/2563 18-มี.ค.-63

31 น้ าแก๊ส  จ านวน 1 รายการ 2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกรพาณิชย์ 2,700.00   ศุภกรพาณิชย์ 2,700.00    ราคาต่ าสุด 7919/2563 11-มี.ค.-63

32 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง Monet Toner 1,400.00   Monet Toner 1,400.00    ราคาต่ าสุด 7920/2563 11-มี.ค.-63

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 9,860.00    9,860.00    เฉพาะเจาะจง Monet Toner 9,860.00   Monet Toner 9,860.00    ราคาต่ าสุด 7921/2563 11-มี.ค.-63

34 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 109.00      109.00      เฉพาะเจาะจง Fortune Force Living Co.LTD 109.00      Fortune Force Living Co.LTD 109.00      ราคาต่ าสุด 7976/2563 12-มี.ค.-63

35 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,360.00    1,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจุภณัฑ์ ขอนแก่น 1,360.00   ร้านบรรจุภัณฑ์ ขอนแก่น 1,360.00    ราคาต่ าสุด 7988/2563 16-มี.ค.-63

36 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน 2,800.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน 2,800.00    ราคาต่ าสุด 7922/2563 13-มี.ค.-63

37 กล้องวงจรปิด จ านวน 2 รายการ 4,460.00    4,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 4,460.00   ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 4,460.00    ราคาต่ าสุด 7923/2563 13-มี.ค.-63

38 ซ่อมกล้องวงจรปิด จ านวน 2 รายการ 1,760.00    1,760.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 1,760.00   ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 1,760.00    ราคาต่ าสุด 7924/2563 13-มี.ค.-63

39 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 27,900.00  27,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 27,900.00  ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 27,900.00  ราคาต่ าสุด 7925/2563 13-มี.ค.-63

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 23,900.00  23,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 23,900.00  ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 23,900.00  ราคาต่ าสุด 7926/2563 13-มี.ค.-63

41 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,360.00    1,360.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจุภณัฑ์ ขอนแก่น 1,360.00   ร้านบรรจุภัณฑ์ ขอนแก่น 1,360.00    ราคาต่ าสุด 7988/2563 16-มี.ค.-63

42 จ้างปรับปรุงระบบน้ าทิ้ง จ านวน 1 รายการ 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสายัณต์  โภคผล 8,000.00   นายสายัณต์  โภคผล 8,000.00    ราคาต่ าสุด 7929/2563 22-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 142,209.60   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างซ่อมแซมอาคารตึก 10 เตียง จ านวน 1 รายการ245,000.00    245,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 245,000.00   ร้านตราครุฑ 245,000.00   ราคาต่ าสุด 7931/2563 25-ก.พ.-63

44 จ้างปรับปรุงห้องงานประกัน จ านวน 1 รายการ200,090.00    200,090.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เสฎฐวฒิุ การโยธา 200,090.00   หจก.เสฎฐวุฒิ การโยธา 200,090.00   ราคาต่ าสุด 7809/2563 25-ก.พ.-63

45 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,550.00    2,550.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงอะไหล่โทรทศัน์ 2,550.00   ร้านแสวงอะไหล่โทรทัศน์ 2,550.00    ราคาต่ าสุด 7933/2563 20-มี.ค.-63

46 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 220.00      220.00      เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 220.00      มารีย์ซีตัส 220.00      ราคาต่ าสุด 7978/2563 16-มี.ค.-63

47 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 45.00        45.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีเภสัช 45.00       ร้านภักดีเภสัช 45.00        ราคาต่ าสุด 7998/2563 16-มี.ค.-63

48 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,412.40    1,412.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ประสิทธิช์ัยอินเตอร์เทรด จ ากัด 1,412.40   บริษัท ประสิทธิ์ชัยอินเตอร์เทรด จ ากัด1,412.40    ราคาต่ าสุด 8002/2563 16-มี.ค.-63

49 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 9,590.00    9,590.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 9,590.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 9,590.00    ราคาต่ าสุด 7900/2563 11-มี.ค.-63

50 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 8,453.00    8,453.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 8,453.00   หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 8,453.00    ราคาต่ าสุด 7935/2563 20-มี.ค.-63

51 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 208.00      208.00      เฉพาะเจาะจง Madammod 208.00      Madammod 208.00      ราคาต่ าสุด 7977/2563 17-มี.ค.-63

52 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 63.00        63.00        เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 63.00       มารีย์ซีตัส 63.00        ราคาต่ าสุด 8005/2563 18-มี.ค.-63

53 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 635.00      635.00      เฉพาะเจาะจง สีชอล์ค 635.00      สีชอล์ค 635.00      ราคาต่ าสุด 8007/2563 20-มี.ค.-63

54 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง โง้วกิมเพยีว 1,400.00   โง้วกิมเพียว 1,400.00    ราคาต่ าสุด 7992/2563 19-มี.ค.-63

55 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง โง้วกิมเพยีว 1,800.00   โง้วกิมเพียว 1,800.00    ราคาต่ าสุด 7993/2563 19-มี.ค.-63

56 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 1,100.00    1,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจักรชัยภมูิ 1,100.00   ร้านจักรชัยภูมิ 1,100.00    ราคาต่ าสุด 7995/2563 19-มี.ค.-63

57 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 4,200.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 4,200.00    ราคาต่ าสุด 7979/2563 25-มี.ค.-63

58 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,880.00    2,880.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 2,880.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 2,880.00    ราคาต่ าสุด 7980/2563 25-มี.ค.-63

59 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,472.00    2,472.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 2,472.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 2,472.00    ราคาต่ าสุด 7981/2563 25-มี.ค.-63

60 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,450.00    1,450.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 1,450.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 1,450.00    ราคาต่ าสุด 7982/2563 25-มี.ค.-63

61 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 500.00      500.00      เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 500.00      อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 500.00      ราคาต่ าสุด 7984/2563 20-มี.ค.-63

62 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,700.00   ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,700.00    ราคาต่ าสุด 7997/2563 20-มี.ค.-63

63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,650.00    2,650.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,650.00   บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,650.00    ราคาต่ าสุด 7999/2563 20-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 489,418.40   

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 900.00      900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 900.00      ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 900.00      ราคาต่ าสุด 8000/2563 20-มี.ค.-63

65 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 รายการ413.00      413.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอพเีอส 413.00      ร้านเอพีเอส 413.00      ราคาต่ าสุด 7991/2563 20-มี.ค.-63

66 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 4,140.00    4,140.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,140.00   ร้านเศรษฐีเงินเย็น 4,140.00    ราคาต่ าสุด 7996/2563 20-มี.ค.-63

67 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 1,800.00   ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 1,800.00    ราคาต่ าสุด 8011/2563 21-มี.ค.-63

68 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บรีุรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 9,600.00   บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 9,600.00    ราคาต่ าสุด 7973/2563 27-มี.ค.-63

69 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 1,750.00    1,750.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,750.00   อู่ช่างรัตน์ 1,750.00    ราคาต่ าสุด 7989/2563 23-มี.ค.-63

70 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ 9,860.00    9,860.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 9,860.00   อู่ช่างรัตน์ 9,860.00    ราคาต่ าสุด 7990/2563 23-มี.ค.-63

71 ค่าจ้างย้ายครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 320.00      320.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีเภสัช 320.00      ร้านภักดีเภสัช 320.00      ราคาต่ าสุด 8004/2563 23-มี.ค.-63

72 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 882.00      882.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 882.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 882.00      ราคาต่ าสุด 8009/2563 27-มี.ค.-63

73 ค่าจ้างย้ายครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 4,500.00   ร้านภักดีแอร์ 4,500.00    ราคาต่ าสุด 8003/2563 24-มี.ค.-63

74 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,560.00    2,560.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,560.00   น้ าด่ืมไอคิว 2,560.00    ราคาต่ าสุด 8008/2563 01-มี.ค.-63

75 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 3,800.00   บริษัท เอชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,800.00    ราคาต่ าสุด 7859/2563 02-มี.ค.-63

76 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 17,400.00  17,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00  หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00  ราคาต่ าสุด 7860/2563 02-มี.ค.-63

77 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 11,812.80  11,812.80  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80  ราคาต่ าสุด 7861/2563 02-มี.ค.-63

78 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 4,542.00    4,542.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,542.00   บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,542.00    ราคาต่ าสุด 7862/2563 02-มี.ค.-63

79 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 20,400.00  20,400.00  เฉพาะเจาะจง พ ิพฒัน์ ผล 6 20,400.00  พิ พัฒน์ ผล 6 20,400.00  ราคาต่ าสุด 7879/2563 05-มี.ค.-63

80 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 14,040.00  14,040.00  เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอคอททอน จ ากัด 14,040.00  บ. ไบโอคอททอน จ ากัด 14,040.00  ราคาต่ าสุด 7880/2563 06-มี.ค.-63

81 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 30,850.00  30,850.00  เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 30,850.00  เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 30,850.00  ราคาต่ าสุด 7881/2563 05-มี.ค.-63

82 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

7,500.00   
บริษัท เอเชีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

7,500.00    ราคาต่ าสุด 7896/2563 11-มี.ค.-63

83 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 27,840.00  27,840.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 27,840.00  หจก.เอ็น อี เมดิคอล 27,840.00  ราคาต่ าสุด 7946/2563 19-มี.ค.-63

84 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 23,005.00  23,005.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด23,005.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด23,005.00  ราคาต่ าสุด 7947/2563 19-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 197,914.80   

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 วัสดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 9,600.00   บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 9,600.00    ราคาต่ าสุด 7958/2563 19-มี.ค.-63

86 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,850.00    3,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวนั เมดิคอล 3,850.00   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน 
เมดิคอล 3,850.00    ราคาต่ าสุด 7959/2563 19-มี.ค.-63

87 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากัด 7,600.00   บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 7,600.00    ราคาต่ าสุด 7960/2563 19-มี.ค.-63

88 ยา จ านวน 1 รายการ 5,440.00    5,440.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 5,440.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 5,440.00    ราคาต่ าสุด 7866/2563 02-มี.ค.-63

89 ยา จ านวน 1 รายการ 23,112.00  23,112.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 23,112.00  องค์การเภสัชกรรม 23,112.00  ราคาต่ าสุด 7867/2563 13-ม.ค.-63

90 ยา จ านวน 2 รายการ 9,534.40    9,534.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 9,534.40   บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,534.40    ราคาต่ าสุด 7868/2563 02-มี.ค.-63

91 ยา จ านวน 1 รายการ 20,865.00  20,865.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด20,865.00  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด20,865.00  ราคาต่ าสุด 7869/2563 03-มี.ค.-63

92 ยา จ านวน 1 รายการ 1,155.60    1,155.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,155.60   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,155.60    ราคาต่ าสุด 7870/2563 03-มี.ค.-63

93 ยา จ านวน 1 รายการ 1,873.80    1,873.80    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,873.80   องค์การเภสัชกรรม 1,873.80    ราคาต่ าสุด 7871/2563 25-ก.พ.-63

94 ยา จ านวน 1 รายการ 1,264.50    1,264.50    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,264.50   องค์การเภสัชกรรม 1,264.50    ราคาต่ าสุด 7872/2563 24-ก.พ.-63

95 ยา จ านวน 4 รายการ 19,769.95  19,769.95  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต919,769.95  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต919,769.95  ราคาต่ าสุด 100/2563 09-มี.ค.-63

96 ยา จ านวน 1 รายการ 63,000.00  63,000.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 63,000.00  องค์การเภสัชกรรม 63,000.00  ราคาต่ าสุด 7873/2563 03-ก.พ.-63

97 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,000.00   บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,000.00    ราคาต่ าสุด 7874/2563 03-มี.ค.-63

98 ยา จ านวน 1 รายการ 13,250.00  13,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,250.00  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,250.00  ราคาต่ าสุด 7875/2563 03-มี.ค.-63

99 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00    8,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด8,250.00   บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด8,250.00    ราคาต่ าสุด 7876/2563 03-มี.ค.-63

100 ยา จ านวน 1 รายการ 14,000.00  14,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 14,000.00  บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 14,000.00  ราคาต่ าสุด 7877/2563 03-มี.ค.-63

101 ยา จ านวน 1 รายการ 24,000.00  24,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด 24,000.00  บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 24,000.00  ราคาต่ าสุด 7882/2563 03-มี.ค.-63

102 ยา จ านวน 1 รายการ 12,958.13  12,958.13  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13  ราคาต่ าสุด 7886/2563 03-มี.ค.-63

103 ยา จ านวน 2 รายการ 4,315.50    4,315.50    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 4,315.50   รพ.ชัยภูมิ 4,315.50    ราคาต่ าสุด 112/2563 17-มี.ค.-63

104 ยา จ านวน 2 รายการ 843.40      843.40      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 843.40      องค์การเภสัชกรรม 843.40      ราคาต่ าสุด 7883/2563 03-มี.ค.-63

105 ยา จ านวน 1 รายการ 88.00        88.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 88.00       รพ.ชัยภูมิ 88.00        ราคาต่ าสุด 114/2563 19-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 251,770.28   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2563 (1)
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106 ยา จ านวน 2 รายการ 10,100.00  10,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,100.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด10,100.00  ราคาต่ าสุด 7887/2563 03-มี.ค.-63

107 ยา จ านวน 1 รายการ 24,270.00  24,270.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 24,270.00  
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 24,270.00  ราคาต่ าสุด 7888/2563 03-มี.ค.-63

108 ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 15,000.00  บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด15,000.00  ราคาต่ าสุด 7889/2563 03-มี.ค.-63

109 ยา จ านวน 2 รายการ 2,120.00    2,120.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,120.00   บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,120.00    ราคาต่ าสุด 7890/2563 03-มี.ค.-63

110 ยา จ านวน 1 รายการ 13,120.00  13,120.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 13,120.00  บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 13,120.00  ราคาต่ าสุด 7894/2563 02-มี.ค.-63

111 ยา จ านวน 1 รายการ 55,468.80  55,468.80  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80  ราคาต่ าสุด 7864/2563 10-มี.ค.-63

112 ยา จ านวน 2 รายการ 4,600.00    4,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,600.00   บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,600.00    ราคาต่ าสุด 7954/2563 03-มี.ค.-63

113 ยา จ านวน 1 รายการ 3,330.00    3,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด 3,330.00   บริษัท ซีฟาม จ ากัด 3,330.00    ราคาต่ าสุด 7941/2563 10-มี.ค.-63

114 ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00  12,840.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 12,840.00  บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 12,840.00  ราคาต่ าสุด 7962/2563 10-มี.ค.-63

115 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 7,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 7,000.00    ราคาต่ าสุด 7963/2563 10-มี.ค.-63

116 ยา จ านวน 2 รายการ 1,343.00    1,343.00    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต91,343.00   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,343.00    ราคาต่ าสุด

117 ยา จ านวน 1 รายการ 3,025.00    3,025.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,025.00   ฝ่ายแพทย์แผนไทย 3,025.00    ราคาต่ าสุด

118 ยา จ านวน 1 รายการ 2,247.00    2,247.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,247.00   องค์การเภสัชกรรม 2,247.00    ราคาต่ าสุด 7950/2563 02-มี.ค.-63

119 ยา จ านวน 2 รายการ 8,250.00    8,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 8,250.00   บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด8,250.00    ราคาต่ าสุด 7953/2563 10-มี.ค.-63

120 ยา จ านวน 2 รายการ 3,205.00    3,205.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,205.00   องค์การเภสัชกรรม 3,205.00    ราคาต่ าสุด 7955/2563 03-มี.ค.-63

121 ยา จ านวน 1 รายการ 21,600.00  21,600.00  เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 21,600.00  ฝ่ายแพทย์แผนไทย 21,600.00  ราคาต่ าสุด

122 ยา จ านวน 1 รายการ 8,457.28    8,457.28    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,457.28   องค์การเภสัชกรรม 8,457.28    ราคาต่ าสุด 7949/2563 02-มี.ค.-63

123 ยา จ านวน 3 รายการ 15,950.00  15,950.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,950.00  องค์การเภสัชกรรม 15,950.00  ราคาต่ าสุด 7952/2563 05-มี.ค.-63

124 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,500.00   
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

7,500.00    ราคาต่ าสุด 7956/2563 10-มี.ค.-63

125 ยา จ านวน 4 รายการ 3,573.80    3,573.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมีภณัฑ์ (1985) จ ากัด 3,573.80   บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด3,573.80    ราคาต่ าสุด 7961/2563 10-มี.ค.-63

126 ยา จ านวน 1 รายการ 452.70      452.70      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต9452.70      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9452.70      ราคาต่ าสุด

รวมทั้งส้ิน 223,452.58   

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
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127 ยา จ านวน 1 รายการ 7,920.00    7,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากัด 7,920.00   บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 7,920.00    ราคาต่ าสุด 7939/2563 10-มี.ค.-63

128 ยา จ านวน 2 รายการ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,500.00   บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,500.00    ราคาต่ าสุด 7952/2563 10-มี.ค.-63

129 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00  27,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 27,000.00  บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 27,000.00  ราคาต่ าสุด 7943/2563 10-มี.ค.-63

130 ยา จ านวน 2 รายการ 3,520.00    3,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 3,520.00   บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 3,520.00    ราคาต่ าสุด 7944/2563 10-มี.ค.-63

131 ยา จ านวน 1 รายการ 1,692.74    1,692.74    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 1,692.74   รพ.ชัยภูมิ 1,692.74    ราคาต่ าสุด 92/2563 04-ธ.ค.-62

132 วัสดุเภสัช จ านวน 1 รายการ 6,300.00    6,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 6,300.00   บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 6,300.00    ราคาต่ าสุด 7940/2563 10-มี.ค.-63

133 ยา จ านวน 1 รายการ 2,670.72    2,670.72    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,670.72   องค์การเภสัชกรรม 2,670.72    ราคาต่ าสุด 7945/2563 02-มี.ค.-63

134 ยา จ านวน 10 รายการ 64,272.03  64,272.03  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต964,272.03  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต964,272.03  ราคาต่ าสุด 95/2563

135 ยา จ านวน 1 รายการ 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง วดัปา่เมตตาคีรี 9,800.00   วัดป่าเมตตาคีรี 9,800.00    ราคาต่ าสุด 96/2563 09-ธ.ค.-62

136 ยา จ านวน 1 รายการ 3,600.00    3,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั รวมเกษตรการอุตสาหกรรม จ ากัด3,600.00   บริษัท รวมเกษตรการอุตสาหกรรม จ ากัด3,600.00    ราคาต่ าสุด

137 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 17,720.00  17,720.00  เฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด 17,720.00  บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด 17,720.00  ราคาต่ าสุด 7934/2563 02-มี.ค.-63

138 วัสดุทันตกรรม จ านวน 6 รายการ 38,100.00  38,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 38,100.00  บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 38,100.00  ราคาต่ าสุด 7936/2563 02-มี.ค.-63

139 วัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 4,287.00    4,287.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,287.00   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,287.00    ราคาต่ าสุด 7937/2563 02-มี.ค.-63

140 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 3,500.00   บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 3,500.00    ราคาต่ าสุด 7938/2563 02-มี.ค.-63

141 วัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 14,402.20  14,402.20  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,402.20  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,402.20  ราคาต่ าสุด 7930/2563 02-มี.ค.-63

142 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 7,800.30    7,800.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,800.30   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด7,800.30    ราคาต่ าสุด 7932/2563 02-มี.ค.-63

143 วัสดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 33,030.00  33,030.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 33,030.00  หจก.เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 33,030.00  ราคาต่ าสุด 7951/2563 02-มี.ค.-63

144 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,350.00    1,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 1,350.00   บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 1,350.00    ราคาต่ าสุด 7957/2563 11-มี.ค.-63

145 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 600.00      600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 600.00      หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 600.00      ราคาต่ าสุด 8036/2563 06-มี.ค.-63

145 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 35,000.00  35,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 35,000.00  ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 35,000.00  ราคาต่ าสุด 8021/2563 09-มี.ค.-63

147 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 9,760.00    9,760.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 9,760.00   หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(ล็อกแมน2) 9,760.00    ราคาต่ าสุด 7983/2563 20-มี.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 299,824.99   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ค่าก าจักขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 4,120.70    4,120.70    เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 4,120.70   บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 4,120.70    ราคาต่ าสุด 8024/2563 01-มี.ค.-63

149 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 41,717.00  41,717.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 41,717.00  หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 41,717.00  ราคาต่ าสุด 8025/2563 01-มี.ค.-63

150 วัสดุไฟฟ้าประปาและก่อสร้าง จ านวน 45 รายการ16,175.00  16,175.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 16,175.00  ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 16,175.00  ราคาต่ าสุด 8028/2563 01-มี.ค.-63

151 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 3,200.00   รพ.ชัยภูมิ 3,200.00    ราคาต่ าสุด

152 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 2,000.00   รพ.ชัยภูมิ 2,000.00    ราคาต่ าสุด

153 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 2,500.00   รพ.ชัยภูมิ 2,500.00    ราคาต่ าสุด

รวมทั้งส้ิน 69,712.70  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


