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วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
5,564.00 5,564.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
1,800.00 1,800.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน
3,600.00
2 รายการ 3,600.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน450.00
1 รายการ 450.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน
2,250.00
1 รายการ 2,250.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ 1,500.00 1,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 15,022.80 15,022.80
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
32,400.00 32,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ 17,900.00 17,900.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์เกษตร จานวน 3 รายการ 1,365.00 1,365.00
เชื้อเพลิง จานวน 2 รายการ
580.00
580.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 6 รายการ 494.00
494.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 298.00
298.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 450.00
450.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8 รายการ 1,720.00 1,720.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ 1,400.00 1,400.00
จ้างติดตั้งระบบระบายน้า จานวน 1 รายการ
1,500.00 1,500.00
จ้างทาระบบระบายอากาศ จานวน 1 รายการ
6,800.00 6,800.00
จ้างซ่อมแซมอ่างล้างจานโรงครัว จานวน 35,795.00
1 รายการ 35,795.00
จ้างทาสีภายในโรงครัว จานวน 1 รายการ11,000.00 11,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 322.00
322.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
5,564.00 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 5,564.00 ราคาต่าสุด 8493/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)1,800.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน1,800.00
2)
ราคาต่าสุด 8494/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
3,600.00 ร้านเอพีเอส
3,600.00 ราคาต่าสุด 8537/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
450.00 ร้านเอพีเอส
450.00 ราคาต่าสุด 8538/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
2,250.00 ร้านเอพีเอส
2,250.00 ราคาต่าสุด 8539/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส
1,500.00 มารีย์ซีตัส
1,500.00 ราคาต่าสุด 8638/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 15,022.80 บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากั15,022.80
ด
ราคาต่าสุด 8477/2563 02-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จากัด 32,400.00 บริษทั พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จากัด32,400.00 ราคาต่าสุด 8491/2563 02-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
17,900.00 มันนี โทนเนอร์
17,900.00 ราคาต่าสุด 8516/2563 03-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านบุญทัศน์การเกษตร
1,365.00 ร้านบุญทัศน์การเกษตร
1,365.00 ราคาต่าสุด 8528/2563 03-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ
580.00 ร้านมั่นใจบริการ
580.00 ราคาต่าสุด 8562/2563 05-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิลเทม จากั494.00
ด
บริษทั เอกชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิลเทม จ494.00
ากัด ราคาต่าสุด 8502/2563 07-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
298.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
298.00 ราคาต่าสุด 8540/2563 07-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บรรลือพาณิชย์
450.00 บรรลือพาณิชย์
450.00 ราคาต่าสุด 8500/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นารุ่งเรือง
1,720.00 นารุ่งเรือง
1,720.00 ราคาต่าสุด 8501/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์
1,400.00 ร้านภักดีแอร์
1,400.00 ราคาต่าสุด 8504/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง
1,500.00 นายเกียรตินิยม สอนกลาง
1,500.00 ราคาต่าสุด 8505/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
6,800.00 นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
6,800.00 ราคาต่าสุด 8509/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
35,795.00 นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
35,795.00 ราคาต่าสุด 8511/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง
11,000.00 นายเกียรตินิยม สอนกลาง 11,000.00 ราคาต่าสุด 8513/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
322.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
322.00 ราคาต่าสุด 8541/2563 08-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
142,210.80

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22 วัสดุอื่น จานวน 7 รายการ
6,370.00 6,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จากัด 6,370.00 บริษทั บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จากัด6,370.00 ราคาต่าสุด 8543/2563 08-ก.ค.-63
23 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 389.00
389.00 เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
389.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
389.00 ราคาต่าสุด 8566/2563 08-ก.ค.-63
24 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 2 รายการ
5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
5,600.00 อู่ช่างรัตน์
5,600.00 ราคาต่าสุด 8629/2563 08-ก.ค.-63
25 จ้างทาวัสดุโครงการ จานวน 3 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
3,000.00 ร้านเอพีเอส
3,000.00 ราคาต่าสุด 8640/2563 08-ก.ค.-63
26 วัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ
3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส
3,500.00 มารีย์ซีตัส
3,500.00 ราคาต่าสุด 8639/2563 09-ก.ค.-63
27 จ้างซ่อมแซมอ่างล้างมือ จานวน 1 รายการ1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง
1,000.00 นายเกียรตินิยม สอนกลาง
1,000.00 ราคาต่าสุด 8545/2563 10-ก.ค.-63
28 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 2 รายการ
5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ยานยนต์ออโต้ซาวด์
5,300.00 ยานยนต์ออโต้ซาวด์
5,300.00 ราคาต่าสุด 8546/2563 10-ก.ค.-63
29 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจาทอง
720.00 ร้านเจาทอง
720.00 ราคาต่าสุด 8581/2563 10-ก.ค.-63
31 ค่าน้าแก๊ส จานวน 1 รายการ
2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์
2,700.00 ศุภกร พาณิชย์
2,700.00 ราคาต่าสุด 8625/2563 10-ก.ค.-63
31 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สสจ. ชัยภูมิ
1,800.00 สสจ. ชัยภูมิ
1,800.00 ราคาต่าสุด 8544/2563 10-ก.ค.-63
32 จ้าทาป้าย จานวน 1 รายการ
2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีอิงค์เจ็ท
2,250.00 ร้านเจทีอิงค์เจ็ท
2,250.00 ราคาต่าสุด 8548/2563 13-ก.ค.-63
278,500.00
33 จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและเปลี่ยนหลังคาสถานี
278,500.00
อนามัย 278,500.00
จานวน 1 รายการ
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จ.เจริญ คอนสทรั278,500.00
คชั่น 2017 ห้างหุ้นส่วนจากัด จ.เจริญ คอนสทรั
คชั่น 2017
ราคาต่าสุด 8309/2563 13-ก.ค.-63
34 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจาทอง
6,000.00 ร้านเจาทอง
6,000.00 ราคาต่าสุด 8594/2563 13-ก.ค.-63
35 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
300.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
300.00 ราคาต่าสุด 8563/2563 14-ก.ค.-63
36 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
1,600.00 อู่ช่างรัตน์
1,600.00 ราคาต่าสุด 8630/2563 14-ก.ค.-63
37 อ๊อกซิเจน จานวน 1 รายการ
1,947.40 1,947.40 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
1,947.40 ดี.ดี.ออกซิเจน
1,947.40 ราคาต่าสุด 8570/2563 15-ก.ค.-63
38 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,900.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,900.00 ราคาต่าสุด 8571/2563 15-ก.ค.-63
39 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 9 รายการ 2,596.00 2,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
2,596.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด 2,596.00 ราคาต่าสุด 8572/2563 15-ก.ค.-63
40 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมานาฬิกา
400.00 ร้านบุญมานาฬิกา
400.00 ราคาต่าสุด 8573/2563 15-ก.ค.-63
41 วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ชัยพัฒนาการค้าไม้
300.00 ชัยพัฒนาการค้าไม้
300.00 ราคาต่าสุด 8582/2563 16-ก.ค.-63
42 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
1,600.00 อู่ช่างรัตน์
1,600.00 ราคาต่าสุด 8631/2563 16-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
329,772.40

ลาดับ
43
44
45
46
47
48
49
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52
53
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59
60
61
62
63

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
1,110.00
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
19,000.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 510.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ 4,970.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 3 รายการ
160.50
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ 192.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 199.00
สมุนไพร จานวน 2 รายการ
3,000.00
สมุนไพร จานวน 2 รายการ
4,920.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 3 รายการ
3,350.00
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 6 รายการ 6,499.18
ค่าจ้างเหมารื้อและปูกระเบื้อง จานวน 1 รายการ
3,000.00
จ้างทาป้าย จานวน 2 รายการ
1,132.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ 15,150.00
เกลือ จานวน 1 รายการ
17,000.00
จ้างทาวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 480.00
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ 3,000.00
อ๊อกซิเจน จานวน 1 รายการ
58,626.64
วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
1,400.00
วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
256.80
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
1,110.00
19,000.00
10,000.00
510.00
4,970.00
160.50
192.00
199.00
3,000.00
4,920.00
3,350.00
6,499.18
3,000.00
1,132.00
15,150.00
17,000.00
480.00
3,000.00
58,626.64
1,400.00
256.80

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าภักดี
1,110.00 ร้านฟ้าภักดี
1,110.00 ราคาต่าสุด 8595/2563 17-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บุญทัศน์พาณิชย์
19,000.00 บุญทัศน์พาณิชย์
19,000.00 ราคาต่าสุด 8619/2563 17-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง อนัญญา เค้าโนนกอก
10,000.00 อนัญญา เค้าโนนกอก
10,000.00 ราคาต่าสุด 8592/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง
510.00 จักรปูทอง
510.00 ราคาต่าสุด 8593/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า
4,970.00 ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า
4,970.00 ราคาต่าสุด 8627/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั หมอยาสุรินทร์ จากัด
160.50 บริษทั หมอยาสุรินทร์ จากัด
160.50 ราคาต่าสุด 8636/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช
192.00 ร้านภักดีเภสัช
192.00 ราคาต่าสุด 8612/2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
199.00 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
199.00 ราคาต่าสุด 8614/2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายราวิน อินธิจันทร์
3,000.00 นายราวิน อินธิจันทร์
3,000.00 ราคาต่าสุด 8655/2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นางสถิต จักรชัย
4,920.00 นางสถิต จักรชัย
4,920.00 ราคาต่าสุด 8656/2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
3,350.00 อู่ช่างรัตน์
3,350.00 ราคาต่าสุด 8632/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด 6,499.18 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด 6,499.18 ราคาต่าสุด 8658/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์ จันทาไทย
3,000.00 นายสุวรรณ์ จันทาไทย
3,000.00 ราคาต่าสุด 8637/2563 24-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส
1,132.00 ร้านเอพีเอส
1,132.00 ราคาต่าสุด 8663/2563 24-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
15,150.00 มันนี โทนเนอร์
15,150.00 ราคาต่าสุด 8644/2563 24-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากัด 17,000.00 บริษทั ไอโอซอลท์มาร์เก็ตติ้ง จากั17,000.00
ด
ราคาต่าสุด 8635/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง มนตรีการพิมพ์/ร้านทีเจ.คอม
480.00 มนตรีการพิมพ์/ร้านทีเจ.คอม
480.00 ราคาต่าสุด 8657/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,000.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,000.00 ราคาต่าสุด 8660/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จากัด
58,626.64 บริษทั ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จากัด 58,626.64 ราคาต่าสุด 8661/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านวิชุดา วัสดุก่อสร้าง
1,400.00 ร้านวิชุดา วัสดุก่อสร้าง
1,400.00 ราคาต่าสุด 8701/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
256.80 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
256.80 ราคาต่าสุด 8662/2563 30-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
153,956.12

ลาดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุอื่น จานวน 2 รายการ
3,035.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
2,420.00
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 1 รายการ 6,689.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
1,980.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ
2,200.00
วัสดุบริโภค จานวน 17 รายการ
3,973.00
ค่ากาจัดขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ 7,324.70
วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน 66
26,943.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 7,383.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 440,500.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 5 4,315.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 212,600.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 220,640.30
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 4,108.80
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 6,420.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 320,650.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 4,400.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 327,360.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 4,150.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 8,050.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 712,170.00
รายการ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
3,035.00
2,420.00
6,689.00
1,980.00
2,200.00
3,973.00
7,324.70
26,943.00
7,383.00
40,500.00
4,315.00
12,600.00
20,640.30
4,108.80
6,420.00
20,650.00
4,400.00
27,360.00
4,150.00
8,050.00
12,170.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั
3,035.00
่นแนล จบริ
ากัดษทั วี แอนด์ วี เพาเวอร์ อินเตอร์
3,035.00
เนชั่นแนลราคาต่
จากัดาสุด 8674/2563 30-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง น้าดื่มไอคิว
2,420.00 น้าดื่มไอคิว
2,420.00 ราคาต่าสุด 8659/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 6,689.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด6,689.00 ราคาต่าสุด 8675/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,980.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,980.00 ราคาต่าสุด 8676/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
2,200.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
2,200.00 ราคาต่าสุด 8677/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าภักดี
3,973.00 ร้านฟ้าภักดี
3,973.00 ราคาต่าสุด 8678/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด
7,324.70 บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด 7,324.70 ราคาต่าสุด 8695/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
26,943.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
26,943.00 ราคาต่าสุด 8698/2563 31-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ7,383.00
ากัด
บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)7,383.00
จากัด ราคาต่าสุด 8550/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ไฟฟ สตาร์ เทรดดิ้ง
40,500.00 ไฟฟ สตาร์ เทรดดิ้ง
40,500.00 ราคาต่าสุด 8549/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั4ด,315.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จ4,315.00
ากัด
ราคาต่าสุด 8551/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล
12,600.00 หจก.เอ็น อี เมดิคอล
12,600.00 ราคาต่าสุด 8552/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ20,640.30
ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)20,640.30
จากัด ราคาต่าสุด 8553/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,108.80
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,108.80
จากัด ราคาต่าสุด 8554/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั6,420.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 6,420.00
จากัด ราคาต่าสุด 8555/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6
20,650.00 พิ พัฒน์ ผล 6
20,650.00 ราคาต่าสุด 8556/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดอะวัน เมดิคอล 4,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เดอะวัน เมดิคอล
4,400.00 ราคาต่าสุด 8557/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6
27,360.00 พิ พัฒน์ ผล 6
27,360.00 ราคาต่าสุด 8558/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
4,150.00 บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
4,150.00 ราคาต่าสุด 8559/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั8,050.00
ด
บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จ8,050.00
ากัด ราคาต่าสุด 8560/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
12,170.00 บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด 12,170.00 ราคาต่าสุด 8567/2563 14-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
227,311.80

ลาดับ
85
86
87
88
89
90
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92
93
94
95
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102
103
104
105

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 4,700.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 620,850.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 5 3,638.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 387,300.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 135,000.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 7,500.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 7,500.00
รายการ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 6,500.00
รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
1,350.00
ยา จานวน 1 รายการ
615.00
ยา จานวน 1 รายการ
321.00
ยา จานวน 1 รายการ
2,749.90
ยา จานวน 1 รายการ
20,865.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,647.80
ยา จานวน 1 รายการ
2,320.00
ยา จานวน 3 รายการ
4,340.00
ยา จานวน 1 รายการ
3,745.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,750.00
ยา จานวน 1 รายการ
7,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
40,660.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,600.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
4,700.00
20,850.00
3,638.00
87,300.00
35,000.00
7,500.00
7,500.00
6,500.00
1,350.00
615.00
321.00
2,749.90
20,865.00
1,647.80
2,320.00
4,340.00
3,745.00
1,750.00
7,000.00
40,660.00
1,600.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บ.เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง
4,700.00 บ.เอนไซน์เอ็นจิเนียริ่ง
4,700.00 ราคาต่าสุด 8617/2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั20,850.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี20,850.00
้ จากัด
ราคาต่าสุด 8615/2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 3,638.00 หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย3,638.00 ราคาต่าสุด 8616/2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ไฟฟ สตาร์ เทรดดิ้ง
87,300.00 ไฟฟ สตาร์ เทรดดิ้ง
87,300.00 ราคาต่าสุด 8453/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ไนท์ สตาร์ เทรดดิ้ง
35,000.00 ไนท์ สตาร์ เทรดดิ้ง
35,000.00 ราคาต่าสุด 8478/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด 7,500.00 บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากั7,500.00
ด
ราคาต่าสุด 8641/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด 7,500.00 บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากั7,500.00
ด
ราคาต่าสุด 8642/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากัด 6,500.00 บริษทั พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จากั6,500.00
ด
ราคาต่าสุด 8643/2563 29-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติ1,350.00
ด
สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติ
1,350.00
ด ราคาต่าสุด 8495/2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
615.00 รพ.ชัยภูมิ
615.00 ราคาต่าสุด /2563 01-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด321.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ321.00
ากัด ราคาต่าสุด 8497/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,749.90
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,749.90
จากัด ราคาต่าสุด 8496/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์20,865.00
จากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิส20,865.00
ติกส์ จากัด ราคาต่าสุด 8498/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จากัด 1,647.80 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จากัด1,647.80 ราคาต่าสุด 8499/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 2,320.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 2,320.00 ราคาต่าสุด 8506/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์4,340.00
จากัด บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดั4,340.00
คส์ จากัด ราคาต่าสุด 8507/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
3,745.00 องค์การเภสัชกรรม
3,745.00 ราคาต่าสุด 8508/2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
1,750.00 รพ.ชัยภูมิ
1,750.00 ราคาต่าสุด /2563 08-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จากัด
7,000.00 บริษทั บางกอกดรัก จากัด
7,000.00 ราคาต่าสุด 8510/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด40,660.00 บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ40,660.00
ากัด
ราคาต่าสุด 8514/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด
1,600.00 บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด 1,600.00 ราคาต่าสุด 8515/2563 09-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
261,951.70

ลาดับ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 5 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
13,250.00
28,200.00
3,000.00
6,000.00
16,500.00
1,160.00
5,370.00
6,400.00
2,550.00
13,500.00
3,000.00
34,405.13
17,268.25
21,000.00
13,500.00
2,700.00
24,600.00
15,705.00
10,600.00
7,180.80
5,700.00

ราคากลาง
(บาท)
13,250.00
28,200.00
3,000.00
6,000.00
16,500.00
1,160.00
5,370.00
6,400.00
2,550.00
13,500.00
3,000.00
34,405.13
17,268.25
21,000.00
13,500.00
2,700.00
24,600.00
15,705.00
10,600.00
7,180.80
5,700.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด 13,250.00 บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากั1ด3,250.00 ราคาต่าสุด 8517/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จากัด
28,200.00 บริษทั ยูเมด้า จากัด
28,200.00 ราคาต่าสุด 8518/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
3,000.00 บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด 3,000.00 ราคาต่าสุด 8519/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
6,000.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
6,000.00 ราคาต่าสุด 8520/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี16,500.00
ส์ จากัด บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี
16,500.00
ส์ จากัดราคาต่าสุด 8521/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,160.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,160.00 ราคาต่าสุด 8522/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 5,370.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด5,370.00 ราคาต่าสุด 8523/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 6,400.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด6,400.00 ราคาต่าสุด 8524/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 2,550.00 บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากั2,550.00
ด
ราคาต่าสุด 8527/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด13,500.00 บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ13,500.00
ากัด
ราคาต่าสุด 8529/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,000.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด3,000.00 ราคาต่าสุด 8542/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
34,405.13
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่34,405.13
งชาติ เขต 9ราคาต่าสุด /2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
17,268.25
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่17,268.25
งชาติ เขต 9ราคาต่าสุด /2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 21,000.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 21,000.00 ราคาต่าสุด 8576/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัส13,500.00
ตรี จากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอิน13,500.00
ดัสตรี จากัดราคาต่าสุด 8577/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี
2,700.00
จากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดั2,700.00
สตรี จากัดราคาต่าสุด 8578/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
24,600.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด 24,600.00 ราคาต่าสุด 8579/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
15,705.00 องค์การเภสัชกรรม
15,705.00 ราคาต่าสุด 8580/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
10,600.00 องค์การเภสัชกรรม
10,600.00 ราคาต่าสุด 8588/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 7,180.80 บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 7,180.80 ราคาต่าสุด 8597/2563 13-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด
5,700.00 บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด 5,700.00 ราคาต่าสุด 8589/2563 15-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
251,589.18

ลาดับ
127
128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
145
147

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
ยา จานวน 1 รายการ
5,500.00
ยา จานวน 2 รายการ
6,900.00
ยา จานวน 1 รายการ
10,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
27,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
19,394.00
ยา จานวน 1 รายการ
4,494.00
ยา จานวน 1 รายการ
2,118.60
ยา จานวน 3 รายการ
32,528.00
ยา จานวน 1 รายการ
6,131.10
ยา จานวน 1 รายการ
3,483.00
ยา จานวน 1 รายการ
315.65
ยา จานวน 1 รายการ
6,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
452.70
ยา จานวน 1 รายการ
17,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
10,560.00
ยา จานวน 1 รายการ
2,700.00
ยา จานวน 2 รายการ
5,160.00
ยา จานวน 1 รายการ
46,829.26
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ
1,250.00
วัสดุอื่น จานวน 2 รายการ
13,000.00
วัสดุอื่น จานวน 2 รายการ
7,130.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
5,500.00
6,900.00
10,000.00
27,000.00
19,394.00
4,494.00
2,118.60
32,528.00
6,131.10
3,483.00
315.65
6,500.00
452.70
17,500.00
10,560.00
2,700.00
5,160.00
46,829.26
1,250.00
13,000.00
7,130.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส
5,500.00 โรงพยาบาลจัตุรัส
5,500.00 ราคาต่าสุด /2563 15-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จากัด
6,900.00 บริษทั ธงทองโอสถ จากัด
6,900.00 ราคาต่าสุด 8591/2563 15-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
10,000.00 องค์การเภสัชกรรม
10,000.00 ราคาต่าสุด 8599/2563 15-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด
27,000.00 บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด 27,000.00 ราคาต่าสุด 8601/2563 15-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย
19,394.00 ฝ่ายแพทย์แผนไทย
19,394.00 ราคาต่าสุด /2563 16-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
4,494.00 องค์การเภสัชกรรม
4,494.00 ราคาต่าสุด 8585/2563 17-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
2,118.60 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
2,118.60 ราคาต่าสุด 8575/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
32,528.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 32,528.00 ราคาต่าสุด 8574/2563 20-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
6,131.10 องค์การเภสัชกรรม
6,131.10 ราคาต่าสุด 8604/2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ3,483.00
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง3,483.00
ชาติ เขต 9ราคาต่าสุด /2563 21-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
315.65 องค์การเภสัชกรรม
315.65 ราคาต่าสุด 8220/2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
6,500.00 องค์การเภสัชกรรม
6,500.00 ราคาต่าสุด 8334/2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 452.70
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
452.70
เขต 9ราคาต่าสุด /2563 22-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติ
17,500.00
ด
สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติ
17,500.00
ด ราคาต่าสุด /2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
10,560.00 องค์การเภสัชกรรม
10,560.00 ราคาต่าสุด 8624/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด2,700.00 บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากั
2,700.00
ด
ราคาต่าสุด 8633/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ5,160.00
ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล5,160.00
จากัด ราคาต่าสุด 8634/2563 23-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
46,829.26
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่46,829.26
งชาติ เขต 9ราคาต่าสุด /2563 30-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จากัด
1,250.00 บริษทั บางกอกดรัก จากัด
1,250.00 ราคาต่าสุด 8512/2563 09-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด13,000.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ13,000.00
ากัด
ราคาต่าสุด 8569/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด 7,130.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากั7,130.00
ด
ราคาต่าสุด 8596/2563 10-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น
228,946.31

ลาดับ
148
149
150
151
152
153
154
155
156

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
15,596.32 15,596.32
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
1,027.20 1,027.20
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
2,790.56 2,790.56
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
4,994.76 4,994.76
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ
2,247.00 2,247.00
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 6 รายการ
17,910.00 17,910.00
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ
8,860.00 8,860.00
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 3 รายการ
21,400.00 21,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
7,550.00
จานวน 47,550.00
รายการ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือเลขที
ก ่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ15,596.32
ากัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)15,596.32
จากัด ราคาต่าสุด 8598/2563 14-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั1,027.20
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,027.20
จากัด ราคาต่าสุด 8600/2563 14-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,790.56
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,790.56
จากัด ราคาต่าสุด 8602/2563 14-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,994.76
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,994.76
จากัด ราคาต่าสุด 8613/2563 16-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,247.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,247.00
จากัด ราคาต่าสุด 8568/2563 10-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จากัด
17,910.00 บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จากัด 17,910.00 ราคาต่าสุด 8620/2563 16-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บ. ซูมิตร 1967 จากัด
8,860.00 บ. ซูมิตร 1967 จากัด
8,860.00 ราคาต่าสุด 8621/2563 16-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น 21,400.00 บริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น 21,400.00 ราคาต่าสุด 8622/2563 16-ก.ค.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แฮนด์พชี โซลูชั่นส์ จากัด 7,550.00 บริษทั แฮนด์พชี โซลูชั่นส์ จากัด 7,550.00 ราคาต่าสุด 8618/2563 22-ก.ค.-63

รวมทั้งสิ้น

82,375.84

