
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,980.00       1,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,980.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,980.00    ราคาต่ าสุด 8177/2563 01-พ.ค.-63

2 วัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 2,168.00       2,168.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 2,168.00    หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 2,168.00    ราคาต่ าสุด 8179/2563 01-พ.ค.-63

3 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 3,400.00       3,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00    หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 3,400.00    ราคาต่ าสุด 8180/2563 01-พ.ค.-63

4 วัสดุไฟฟา้ วิทยุ จ านวน 2 รายการ     3,156.50       3,156.50      เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,156.50    หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 3,156.50    ราคาต่ าสุด 8176/2563 05-พ.ค.-63

5 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,145.00       2,145.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,145.00    ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,145.00    ราคาต่ าสุด 8178/2563 05-พ.ค.-63

6 จ้างถมดิน จ านวน 1 รายการ 540.00         540.00        เฉพาะเจาะจง นายหนเูพลิน คลองหนิลาด 540.00      นายหนเูพลิน คลองหนิลาด 540.00      ราคาต่ าสุด 8182/2563 05-พ.ค.-63

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 7,830.00       7,830.00      เฉพาะเจาะจง มนัน ีโทนเนอร์ 7,830.00    มนัน ีโทนเนอร์ 7,830.00    ราคาต่ าสุด 8174/2563 05-พ.ค.-63

8 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 110.00         110.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั110.00      บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั110.00      ราคาต่ าสุด 8215/2563 07-พ.ค.-63

9 สมนุไพร จ านวน 4 รายการ 4,470.00       4,470.00      เฉพาะเจาะจง นางสถิต จักรชัย 4,470.00    นางสถิต จักรชัย 4,470.00    ราคาต่ าสุด 8221/2563 07-พ.ค.-63

10 วัสดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ 401.25         401.25        เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 401.25      หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 401.25      ราคาต่ าสุด 8222/2563 08-พ.ค.-63

11 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภทัร 7,000.00    หจก.พ พรรณภทัร 7,000.00    ราคาต่ าสุด 8235/2563 09-พ.ค.-63

12 สมนุไพร จ านวน 12 รายการ 50,000.00     50,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านว่าน สมนุไพร ไมม้งคล บา้นบ าเพญ็ผล50,000.00  ร้านว่าน สมนุไพร ไมม้งคล บา้นบ าเพญ็ผล50,000.00  ราคาต่ าสุด 7769/2563 11-พ.ค.-63

13 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,600.00    อู่ช่างรัตน์ 1,600.00    ราคาต่ าสุด 8226/2563 12-พ.ค.-63

14 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 13,060.00     13,060.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 13,060.00  อู่ช่างรัตน์ 13,060.00  ราคาต่ าสุด 8227/2563 12-พ.ค.-63

15 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 8,360.00       8,360.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 8,360.00    อู่ช่างรัตน์ 8,360.00    ราคาต่ าสุด 8228/2563 12-พ.ค.-63

16 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,080.00       3,080.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอนิฟนิทิ จ ากดั 3,080.00    บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอนิฟนิทิ จ ากดั 3,080.00    ราคาต่ าสุด 8229/2563 12-พ.ค.-63

17 วัสดุไฟฟา้ และกอ่สร้าง จ านวน 35 รายการ5,876.00       5,876.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุกอ่สร้าง 5,876.00    ร้านทรงธรรมวัสดุกอ่สร้าง 5,876.00    ราคาต่ าสุด 8233/2563 12-พ.ค.-63

18 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 359.00         359.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน Skisszns 359.00      ร้าน Skisszns 359.00      ราคาต่ าสุด 8243/2563 13-พ.ค.-63

19 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 16,200.00     16,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 16,200.00  
บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั

16,200.00  ราคาต่ าสุด 8246/2563 13-พ.ค.-63

20 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 23,800.00     23,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 23,800.00  บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 23,800.00  ราคาต่ าสุด 8247/2563 13-พ.ค.-63

21 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,000.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,000.00    ราคาต่ าสุด 8260/2563 13-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 157,535.75 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,500.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 1,500.00    ราคาต่ าสุด 8261/2563 13-พ.ค.-63

23 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 690.00         690.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 690.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 690.00      ราคาต่ าสุด 8262/2563 13-พ.ค.-63

24 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,870.00       3,870.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 3,870.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 3,870.00    ราคาต่ าสุด 8263/2563 13-พ.ค.-63

25 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั500.00      บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั500.00      ราคาต่ าสุด 8266/2563 14-พ.ค.-63

26 ซ่อมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 รายการ 3,550.00       3,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 3,550.00    ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 3,550.00    ราคาต่ าสุด 8267/2563 14-พ.ค.-63

27 ซ่อมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 2 รายการ 1,860.00       1,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,860.00    ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,860.00    ราคาต่ าสุด 8268/2563 14-พ.ค.-63

28 ซ่อมระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 รายการ 2,380.00       2,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 2,380.00    ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 2,380.00    ราคาต่ าสุด 8269/2563 14-พ.ค.-63

29 ปรับปรุงหอ้งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 1 รายการ83,700.00     83,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวิชุดา 2 83,700.00  ร้านวิชุดา 2 83,700.00  ราคาต่ าสุด 8217/2563 14-พ.ค.-63

30 ปรับปรุงหอ้งเกบ็อปุกรณ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00     25,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 25,000.00  นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 25,000.00  ราคาต่ าสุด 8272/2563 14-พ.ค.-63

31 วัสดุการแพทย์  จ านวน 1 รายการ 18,832.00     18,832.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั18,832.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั18,832.00  ราคาต่ าสุด 8279/2563 14-พ.ค.-63

32 ครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 35,900.00     35,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 35,900.00  ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 35,900.00  ราคาต่ าสุด 8271/2563 15-พ.ค.-63

33 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00         300.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั300.00      บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั300.00      ราคาต่ าสุด 8274/2563 15-พ.ค.-63

34 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 400.00      ร้านภกัดีแอร์ 400.00      ราคาต่ าสุด 8275/2563 15-พ.ค.-63

35 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 3 รายการ 4,100.00       4,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีแอร์ 4,100.00    ร้านภกัดีแอร์ 4,100.00    ราคาต่ าสุด 8277/2563 15-พ.ค.-63

36 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 180.00         180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีเภสัช 180.00      ร้านภกัดีเภสัช 180.00      ราคาต่ าสุด 8282/2563 18-พ.ค.-63

37 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 3,190.00       3,190.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 3,190.00    ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 3,190.00    ราคาต่ าสุด 8283/2563 18-พ.ค.-63

38 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 54,000.00     54,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั54,000.00  บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั54,000.00  ราคาต่ าสุด 8280/2563 20-พ.ค.-63

39 สมนุไพร จ านวน 3 รายการ 2,760.00       2,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสถิต จักรชัย 2,760.00    นางสถิต จักรชัย 2,760.00    ราคาต่ าสุด 8299/2563 20-พ.ค.-63

40 วัสดุส านกังาน จ านวน 10 รายการ 4,470.00       4,470.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 4,470.00    หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์(ล็อกแมน2) 4,470.00    ราคาต่ าสุด 8298/2563 20-พ.ค.-63

41 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 500.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 500.00      ราคาต่ าสุด 8300/2563 21-พ.ค.-63

42 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,350.00       2,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,350.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,350.00    ราคาต่ าสุด 8301/2563 21-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 250,032.00 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 14,400.00     14,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 14,400.00  บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 14,400.00  ราคาต่ าสุด 8302/2563 21-พ.ค.-63

44 ครุภณัฑ์เกษตร จ านวน 1 รายการ 85,000.00     85,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 85,000.00  
บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค 
จ ากดั

85,000.00  ราคาต่ าสุด 8303/2563 21-พ.ค.-63

45 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,460.00       1,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอนิฟนิทิ จ ากดั 1,460.00    บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอนิฟนิทิ จ ากดั 1,460.00    ราคาต่ าสุด 8307/2563 22-พ.ค.-63

46 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจาทอง 1,800.00    ร้านเจาทอง 1,800.00    ราคาต่ าสุด 8308/2563 22-พ.ค.-63

47 ค่าก าจัดส่ิงปฏกิลู จ านวน 1 รายการ 26,500.00     26,500.00    เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพญ็ ศรีโสภา 26,500.00  นางจันทร์เพญ็ ศรีโสภา 26,500.00  ราคาต่ าสุด 8310/2563 25-พ.ค.-63

48 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 15,060.00     15,060.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วิส 15,060.00  ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วิส 15,060.00  ราคาต่ าสุด 8311/2563 25-พ.ค.-63

49 วัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 41,400.00     41,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมฟอร์ม (ขอนแกน่) จ ากดั 41,400.00  บริษทั คอมฟอร์ม (ขอนแกน่) จ ากดั41,400.00  ราคาต่ าสุด 8312/2563 25-พ.ค.-63

50 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 8,500.00       8,500.00      เฉพาะเจาะจง มนัน ีโทนเนอร์ 8,500.00    มนัน ีโทนเนอร์ 8,500.00    ราคาต่ าสุด 8313/2563 25-พ.ค.-63

51 วัสดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 12,150.00     12,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พชัร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จ ากดั12,150.00  บริษทั พชัร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จ ากดั12,150.00  ราคาต่ าสุด 8328/2563 28-พ.ค.-63

52 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 250.00         250.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 250.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 250.00      ราคาต่ าสุด 8329/2563 28-พ.ค.-63

53 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,590.00       2,590.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,590.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,590.00    ราคาต่ าสุด 8332/2563 28-พ.ค.-63

54 ซ่อมวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 400.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 400.00      ราคาต่ าสุด 8333/2563 28-พ.ค.-63

55 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 44,500.00     44,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทลิ ซายน ์เมดิคอล 44,500.00  หจก.ไวเทลิ ซายน ์เมดิคอล 44,500.00  ราคาต่ าสุด 8130/2563 29-พ.ค.-63

56 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,500.00       8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พชัร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จ ากดั 8,500.00    บริษทั พชัร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จ ากดั8,500.00    ราคาต่ าสุด 8214/2563 05-พ.ค.-63

57 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,140.00       4,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเมดดิคอล เวิลด์ จ ากดั 4,140.00    บริษทั วีเมดดิคอล เวิลด์ จ ากดั 4,140.00    ราคาต่ าสุด 8201/2563 05-พ.ค.-63

58 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 10,960.00     10,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 10,960.00  บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 10,960.00  ราคาต่ าสุด 8198/2563 08-พ.ค.-63

59 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 34,026.00     34,026.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 34,026.00  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 34,026.00  ราคาต่ าสุด 8199/2563 08-พ.ค.-63

60 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 5,940.00       5,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 5,940.00    บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 5,940.00    ราคาต่ าสุด 8200/2563 08-พ.ค.-63

61 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 32,956.00     32,956.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั32,956.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั32,956.00  ราคาต่ าสุด 8237/2563 12-พ.ค.-63

62 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 24,075.00     24,075.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั24,075.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั24,075.00  ราคาต่ าสุด 8238/2563 12-พ.ค.-63

63 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 1,500.00    บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 1,500.00    ราคาต่ าสุด 8239/2563 12-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 376,107.00 

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 28,900.00     28,900.00    เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อนิเตอร์ เทรดด้ิง 28,900.00  เอส.ซี.ซี. อนิเตอร์ เทรดด้ิง 28,900.00  ราคาต่ าสุด 8240/2563 12-พ.ค.-63

65 วัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 12,700.00     12,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอนทอน จ ากดั 12,700.00  บริษทั ไบโอคอนทอน จ ากดั 12,700.00  ราคาต่ าสุด 8241/2563 12-พ.ค.-63

66 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 12,800.00     12,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 12,800.00  บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 12,800.00  ราคาต่ าสุด 8242/2563 12-พ.ค.-63

67 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,250.00       3,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวิลด์ เมดิคอล จ ากดั 3,250.00    บริษทั บเีวิลด์ เมดิคอล จ ากดั 3,250.00    ราคาต่ าสุด 8264/2563 13-พ.ค.-63

68 วัสดุการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 27,708.00     27,708.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั27,708.00  บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั27,708.00  ราคาต่ าสุด 8265/2563 14-พ.ค.-63

69 วัสดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 21,100.00     21,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากดั 21,100.00  บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากดั 21,100.00  ราคาต่ าสุด 8284/2563 15-พ.ค.-63

70 วัสดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 25,615.80     25,615.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั25,615.80  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั25,615.80  ราคาต่ าสุด 8285/2563 15-พ.ค.-63

71 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00       3,210.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,210.00    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั3,210.00    ราคาต่ าสุด 8325/2563 28-พ.ค.-63

72 ยา จ านวน 1 รายการ 33,544.50     33,544.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 33,544.50  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 33,544.50  ราคาต่ าสุด 8125/2563 05-พ.ค.-63

73 ยา จ านวน 1 รายการ 22,500.00     22,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั22,500.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั22,500.00  ราคาต่ าสุด 8183/2563 05-พ.ค.-63

74 ยา จ านวน 1 รายการ 2,700.00       2,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั2,700.00    บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั2,700.00    ราคาต่ าสุด 8184/2563 05-พ.ค.-63

75 ยา จ านวน 1 รายการ 19,709.40     19,709.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 19,709.40  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 19,709.40  ราคาต่ าสุด 8185/2563 05-พ.ค.-63

76 ยา จ านวน 1 รายการ 32,400.00     32,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 32,400.00  บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 32,400.00  ราคาต่ าสุด 8186/2563 05-พ.ค.-63

77 ยา จ านวน 1 รายการ 5,500.00       5,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั5,500.00    บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั5,500.00    ราคาต่ าสุด 8187/2563 05-พ.ค.-63

78 ยา จ านวน 1 รายการ 6,600.00       6,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 6,600.00    บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 6,600.00    ราคาต่ าสุด 8188/2563 05-พ.ค.-63

79 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 7,500.00    บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 7,500.00    ราคาต่ าสุด 8190/2563 05-พ.ค.-63

80 ยา จ านวน 1 รายการ 3,354.45       3,354.45      เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,354.45    บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,354.45    ราคาต่ าสุด 8192/2563 05-พ.ค.-63

81 ยา จ านวน 1 รายการ 34,625.00     34,625.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 34,625.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 34,625.00  ราคาต่ าสุด 8194/2563 05-พ.ค.-63

82 ยา จ านวน 2 รายการ 4,494.00       4,494.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั4,494.00    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั4,494.00    ราคาต่ าสุด 8195/2563 05-พ.ค.-63

83 ยา จ านวน 1 รายการ 1,712.00       1,712.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั1,712.00    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั1,712.00    ราคาต่ าสุด 8196/2563 05-พ.ค.-63

84 ยา จ านวน 2 รายการ 19,131.60     19,131.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั19,131.60  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั19,131.60  ราคาต่ าสุด 8197/2563 05-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 329,054.75 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 2 รายการ 12,636.00     12,636.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั12,636.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั12,636.00  ราคาต่ าสุด 8202/2563 05-พ.ค.-63

86 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 12,000.00  
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากดั

12,000.00  ราคาต่ าสุด 8203/2563 05-พ.ค.-63

87 ยา จ านวน 1 รายการ 6,600.00       6,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั6,600.00    บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั6,600.00    ราคาต่ าสุด 8204/2563 05-พ.ค.-63

88 ยา จ านวน 1 รายการ 1,240.00       1,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ท.ีพ ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั1,240.00    บริษทั ท.ีพ ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั1,240.00    ราคาต่ าสุด 8205/2563 05-พ.ค.-63

89 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 10,000.00  บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 10,000.00  ราคาต่ าสุด 8206/2563 05-พ.ค.-63

90 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00     39,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั39,900.00  บริษทั นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั39,900.00  ราคาต่ าสุด 8207/2563 05-พ.ค.-63

91 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 7,000.00    บริษทั แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 7,000.00    ราคาต่ าสุด 8208/2563 05-พ.ค.-63

92 ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00       5,992.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,992.00    องค์การเภสัชกรรม 5,992.00    ราคาต่ าสุด 8209/2563 05-พ.ค.-63

93 ยา จ านวน 1 รายการ 4,087.40       4,087.40      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,087.40    องค์การเภสัชกรรม 4,087.40    ราคาต่ าสุด 8210/2563 05-พ.ค.-63

94 ยา จ านวน 1 รายการ 24,075.00     24,075.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,075.00  องค์การเภสัชกรรม 24,075.00  ราคาต่ าสุด 8211/2563 05-พ.ค.-63

95 ยา จ านวน 1 รายการ 14,445.00     14,445.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,445.00  องค์การเภสัชกรรม 14,445.00  ราคาต่ าสุด 8212/2563 05-พ.ค.-63

96 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,000.00  องค์การเภสัชกรรม 12,000.00  ราคาต่ าสุด 8213/2563 05-พ.ค.-63

97 ยา จ านวน 1 รายการ 54,891.00     54,891.00    เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต954,891.00  ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต954,891.00  ราคาต่ าสุด /2563 05-พ.ค.-63

98 ยา จ านวน 2 รายการ 720.00         720.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จ ากดั 720.00      บริษทั วิทยาศรม จ ากดั 720.00      ราคาต่ าสุด 8218/2563 07-พ.ค.-63

99 ยา จ านวน 1 รายการ 1,059.30       1,059.30      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 1,059.30    รพ.ชัยภมูิ 1,059.30    ราคาต่ าสุด /2563 07-พ.ค.-63

100 ยา จ านวน 1 รายการ 3,531.00       3,531.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,531.00    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,531.00    ราคาต่ าสุด 8223/2563 08-พ.ค.-63

101 ยา จ านวน 1 รายการ 2,430.00       2,430.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ท.ีพ ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั2,430.00    บริษทั ท.ีพ ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั2,430.00    ราคาต่ าสุด 8224/2563 08-พ.ค.-63

102 ยา จ านวน 2 รายการ 31,900.00     31,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน)31,900.00  บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน)31,900.00  ราคาต่ าสุด 8225/2563 08-พ.ค.-63

103 ยา จ านวน 2 รายการ 5,564.00       5,564.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,564.00    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,564.00    ราคาต่ าสุด 8168/2563 12-พ.ค.-63

104 ยา จ านวน 1 รายการ 11,556.00     11,556.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,556.00  องค์การเภสัชกรรม 11,556.00  ราคาต่ าสุด 8230/2563 12-พ.ค.-63

105 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00     26,400.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 26,400.00  องค์การเภสัชกรรม 26,400.00  ราคาต่ าสุด 8231/2563 12-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 288,026.70 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 6,450.00       6,450.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,450.00    องค์การเภสัชกรรม 6,450.00    ราคาต่ าสุด 8232/2563 12-พ.ค.-63

107 ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00       9,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 9,600.00    บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 9,600.00    ราคาต่ าสุด 8244/2563 12-พ.ค.-63

108 ยา จ านวน 1 รายการ 26,964.00     26,964.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 26,964.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 26,964.00  ราคาต่ าสุด 8249/2563 12-พ.ค.-63

109 ยา จ านวน 1 รายการ 4,250.00       4,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากดั 4,250.00    บริษทั มาสุ จ ากดั 4,250.00    ราคาต่ าสุด 8248/2563 12-พ.ค.-63

110 ยา จ านวน 1 รายการ 9,951.00       9,951.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 9,951.00    บริษทั บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 9,951.00    ราคาต่ าสุด 8250/2563 12-พ.ค.-63

111 ยา จ านวน 1 รายการ 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 4,400.00    บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 4,400.00    ราคาต่ าสุด 8256/2563 12-พ.ค.-63

112 ยา จ านวน 1 รายการ 4,950.00       4,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เครส ฟาร์มา่ จ ากดั 4,950.00    บริษทั เครส ฟาร์มา่ จ ากดั 4,950.00    ราคาต่ าสุด 8257/2563 12-พ.ค.-63

113 ยา จ านวน 2 รายการ 5,550.00       5,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั 5,550.00    บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั 5,550.00    ราคาต่ าสุด 8258/2563 12-พ.ค.-63

114 ยา จ านวน 1 รายการ 5,600.00       5,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 5,600.00    บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 5,600.00    ราคาต่ าสุด 8259/2563 12-พ.ค.-63

115 ยา จ านวน 1 รายการ 3,900.00       3,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากดั 3,900.00    บริษทั มาสุ จ ากดั 3,900.00    ราคาต่ าสุด 8248/2563 12-พ.ค.-63

116 ยา จ านวน 2 รายการ 2,152.00       2,152.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั2,152.00    บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั2,152.00    ราคาต่ าสุด 8270/2563 13-พ.ค.-63

117 ยา จ านวน 1 รายการ 2,700.00       2,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,700.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,700.00    ราคาต่ าสุด 8271/2563 13-พ.ค.-63

118 ยา จ านวน 1 รายการ 42,377.72     42,377.72    เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต942,377.72  ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต942,377.72  ราคาต่ าสุด /2563 13-พ.ค.-63

119 ยา จ านวน 1 รายการ 40,000.00     40,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 40,000.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 40,000.00  ราคาต่ าสุด 8291/2563 18-พ.ค.-63

120 ยา จ านวน 1 รายการ 10,750.00     10,750.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 10,750.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 10,750.00  ราคาต่ าสุด 8292/2563 18-พ.ค.-63

121 ยา จ านวน 1 รายการ 11,556.00     11,556.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,556.00  องค์การเภสัชกรรม 11,556.00  ราคาต่ าสุด 8293/2563 18-พ.ค.-63

122 ยา จ านวน 1 รายการ 17,328.00     17,328.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 17,328.00  ฝ่ายแพทย์แผนไทย 17,328.00  ราคาต่ าสุด /2563 18-พ.ค.-63

123 ยา จ านวน 1 รายการ 331.80         331.80        เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต9331.80      ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต9331.80      ราคาต่ าสุด /2563 18-พ.ค.-63

124 ยา จ านวน 3 รายการ 23,900.00     23,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 23,900.00  บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 23,900.00  ราคาต่ าสุด 8290/2563 19-พ.ค.-63

125 ยา จ านวน 1 รายการ 63,000.00     63,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 63,000.00  องค์การเภสัชกรรม 63,000.00  ราคาต่ าสุด 8294/2563 19-พ.ค.-63

126 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00     28,890.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00  องค์การเภสัชกรรม 28,890.00  ราคาต่ าสุด 8295/2563 19-พ.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 324,600.52 

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,000.00    องค์การเภสัชกรรม 3,000.00    ราคาต่ าสุด 8296/2563 19-พ.ค.-63

128 ยา จ านวน 1 รายการ 25,500.00     25,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 25,500.00  บริษทั ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 25,500.00  ราคาต่ าสุด 8297/2563 20-พ.ค.-63

129 ยา จ านวน 1 รายการ 6,398.60       6,398.60      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,398.60    องค์การเภสัชกรรม 6,398.60    ราคาต่ าสุด 8304/2563 21-พ.ค.-63

130 ยา จ านวน 1 รายการ 503.40         503.40        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 503.40      องค์การเภสัชกรรม 503.40      ราคาต่ าสุด 8305/2563 21-พ.ค.-63

131 ยา จ านวน 1 รายการ 17,411.46     17,411.46    เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต917,411.46  ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต917,411.46  ราคาต่ าสุด /2563 21-พ.ค.-63

132 ยา จ านวน 1 รายการ 6,950.00       6,950.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,950.00    องค์การเภสัชกรรม 6,950.00    ราคาต่ าสุด 8306/2563 22-พ.ค.-63

133 ยา จ านวน 1 รายการ 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั 2,500.00    บริษทั ฟาร์มนีา่ จ ากดั 2,500.00    ราคาต่ าสุด 8314/2563 25-พ.ค.-63

134 ยา จ านวน 1 รายการ 26,964.00     26,964.00    เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต926,964.00  ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต926,964.00  ราคาต่ าสุด /2563 25-พ.ค.-63

135 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 20,800.00     20,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 20,800.00  หจก.เซ่ียงไฮทนัตภณัฑ์ 20,800.00  ราคาต่ าสุด 8278/2563 15-พ.ค.-63

136 จ้างท าฟนัปลอม จ านวน 1 รายการ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 800.00      บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 800.00      ราคาต่ าสุด 8219/2563 12-พ.ค.-63

137 จ้างท าฟนัปลอม จ านวน 30 รายการ 18,890.00     18,890.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี18,890.00  บริษทั สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี18,890.00  ราคาต่ าสุด 8220/2563 22-พ.ค.-63

138 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 39,100.00     39,100.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจนป์โิตรเล่ียม 39,100.00  หจก.ไทยรุ่งโรจนป์โิตรเล่ียม 39,100.00  ราคาต่ าสุด 8334/2563 31-พ.ค.-63

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ17,550.00     17,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัทชัแลบ2013 จ ากดั 17,550.00   บริษทัทชัแลบ2013 จ ากดั 17,550.00  ราคาต่ าสุด 08251/2563 05-พ.ค.-63

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00     19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัไดแอกโค จ ากดั 19,000.00   บริษทัไดแอกโค จ ากดั 19,000.00  ราคาต่ าสุด 08252/2563 12-พ.ค.-63

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ36,500.00     36,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 36,500.00   บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 36,500.00  ราคาต่ าสุด 08253/2563 12-พ.ค.-63

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00     14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 14,000.00   บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 14,000.00  ราคาต่ าสุด 08254/2563 13-พ.ค.-63

5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,000.00     34,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 34,000.00   บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 34,000.00  ราคาต่ าสุด 08255/2563 13-พ.ค.-63

6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,680.00     11,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัทอ้ปซายนเ์มด จ ากดั 11,680.00   บริษทัทอ้ปซายนเ์มด จ ากดั 11,680.00  ราคาต่ าสุด 08286/2563 18-พ.ค.-63

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ16,680.00     16,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัเฟอร์มเมอร์ จ ากดั 16,680.00   บริษทัเฟอร์มเมอร์ จ ากดั 16,680.00  ราคาต่ าสุด 08287/2563 18-พ.ค.-63

8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 รายการ46,780.00     46,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 46,780.00   บริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากดั 46,780.00  ราคาต่ าสุด 08288/2563 19-พ.ค.-63

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ16,000.00     16,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทัทชัแลบ2013 จ ากดั 16,000.00   บริษทัทชัแลบ2013 จ ากดั 16,000.00  ราคาต่ าสุด 08289/2563 19-พ.ค.-63

รวม 381,007.46 

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..พฤษภาคม......พ.ศ.2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



รวมทัง้ส ิน้ 2,106,364.18 


