
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ8,000.00     8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00      ราคาต่ าสุด 2394/2565 01-ธ.ค.-64
2 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 19 รายการ11,464.00   11,464.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรม 11,464.00   ร้านทรงธรรม 11,464.00    ราคาต่ าสุด 2407/2565 01-ธ.ค.-64
3 ค่าจ้างก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ16,349.30   16,349.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติกรณ์พบิลูย์ จ ากดั 16,349.30   บริษัท โชติกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 16,349.30    ราคาต่ าสุด 2436/2565 01-ธ.ค.-64
4 วัสดุส านักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 56 รายการ48,579.50   48,579.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแมค๊โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาชัยภมูิ48,579.50   บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ48,579.50    ราคาต่ าสุด 2353/2565 01-ธ.ค.-64
5 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้ า 700.00       ร้านบุญล้ า 700.00        ราคาต่ าสุด 2351/2565 03-ธ.ค.-64
6 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ150.00       150.00        เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 150.00       ไทยเจริญการยาง 150.00        ราคาต่ าสุด 2352/2565 03-ธ.ค.-64
7 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 11 รายการ3,470.00     3,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 3,470.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 3,470.00      ราคาต่ าสุด 2383/2565 03-ธ.ค.-64
8 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 14 รายการ4,785.00     4,785.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 4,785.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,785.00      ราคาต่ าสุด 2384/2565 03-ธ.ค.-64
9 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 2 รายการ2,940.00     2,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 2,940.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 2,940.00      ราคาต่ าสุด 2385/2565 03-ธ.ค.-64
10 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 4 รายการ4,260.00     4,260.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 4,260.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,260.00      ราคาต่ าสุด 2386/2565 03-ธ.ค.-64
11 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 13 รายการ4,390.00     4,390.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 4,390.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,390.00      ราคาต่ าสุด 2387/2565 03-ธ.ค.-64
12 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 4 รายการ5,660.00     5,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 5,660.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 5,660.00      ราคาต่ าสุด 2388/2565 03-ธ.ค.-64
13 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ9,600.00     9,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 9,600.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 9,600.00      ราคาต่ าสุด 2390/2565 03-ธ.ค.-64
14 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 32,400.00   32,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 32,400.00   บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 32,400.00    ราคาต่ าสุด 2391/2565 03-ธ.ค.-64
15 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 40,800.00   40,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 40,800.00   บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 40,800.00    ราคาต่ าสุด 2392/2565 03-ธ.ค.-64
16 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ14,020.00   14,020.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 14,020.00   อู่ช่างรัตน์ 14,020.00    ราคาต่ าสุด 2399/2565 03-ธ.ค.-64
17 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ7,710.00     7,710.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 7,710.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 7,710.00      ราคาต่ าสุด 2416/2565 03-ธ.ค.-64
18 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ4,320.00     4,320.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากดั 4,320.00     บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,320.00      ราคาต่ าสุด 2389/2565 03-ธ.ค.-64
19 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ100.00       100.00        เฉพาะเจาะจง หจก.JJ เจริญเซอร์วิสยางยนต์ 100.00       หจก.JJ เจริญเซอร์วิสยางยนต์ 100.00        ราคาต่ าสุด 2355/2565 07-ธ.ค.-64
20 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 4 รายการ5,580.00     5,580.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 5,580.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,580.00      ราคาต่ าสุด 2417/2565 07-ธ.ค.-64
21 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ9,800.00     9,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ 9,800.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 9,800.00      ราคาต่ าสุด 2397/2565 07-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 235,077.80  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ2,375.40     2,375.40      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,375.40     ดี.ดี.ออกซิเจน 2,375.40      ราคาต่ าสุด 2358/2565 08-ธ.ค.-64
23 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 2 รายการ4,300.00     4,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 4,300.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,300.00      ราคาต่ าสุด 2418/2565 08-ธ.ค.-64
24 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ1,500.00     1,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสุภา ภกัดีสุข 1,500.00     นางสุภา ภักดีสุข 1,500.00      ราคาต่ าสุด 2367/2565 09-ธ.ค.-64
25 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ4,890.00     4,890.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 4,890.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,890.00      ราคาต่ าสุด 2419/2565 09-ธ.ค.-64
26 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ4,410.00     4,410.00      เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,410.00     ศุภกร พาณิชย์ 4,410.00      ราคาต่ าสุด 2393/2565 13-ธ.ค.-64
27 อู่ช่างรัตน์ จ านวน 20 รายการ59,880.00   59,880.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 59,880.00   อู่ช่างรัตน์ 59,880.00    ราคาต่ าสุด 2400/2565 13-ธ.ค.-64
28 วัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ22,700.00   22,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จ ากดั 22,700.00   บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 22,700.00    ราคาต่ าสุด 2403/2565 13-ธ.ค.-64
29 วัสดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ23,100.00   23,100.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 23,100.00   หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 23,100.00    ราคาต่ าสุด 2404/2565 13-ธ.ค.-64
31 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ4,840.00     4,840.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 4,840.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,840.00      ราคาต่ าสุด 2420/2565 13-ธ.ค.-64
31 จ้างอัพเดทโปรแกรม จ านวน 1 รายการ2,500.00     2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็แอนด์เอน็ 2,500.00     ร้านเอ็นแอนด์เอ็น 2,500.00      ราคาต่ าสุด 2455/2565 13-ธ.ค.-64
32 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ5,564.00     5,564.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนยีนเคมคีอล จ ากดั 5,564.00     บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 5,564.00      ราคาต่ าสุด 2396/2565 13-ธ.ค.-64
33 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ9,950.00     9,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอม็ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั 9,950.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 9,950.00      ราคาต่ าสุด 2398/2565 14-ธ.ค.-64
34 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั500.00       บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 2402/2565 14-ธ.ค.-64
35 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั300.00       บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด300.00        ราคาต่ าสุด 2395/2565 15-ธ.ค.-64
36 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 8 รายการ3,443.26     3,443.26      เฉพาะเจาะจง บริษทั มติซู ชัยภมู ิจ ากดั 3,443.26     บริษัท มิตซู ชัยภูมิ จ ากัด 3,443.26      ราคาต่ าสุด 2401/2565 15-ธ.ค.-64
37 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ1,080.00     1,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,080.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,080.00      ราคาต่ าสุด 2421/2565 16-ธ.ค.-64
38 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,000.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      ราคาต่ าสุด 2437/2565 20-ธ.ค.-64
39 จ้างท าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 รายการ1,580.00     1,580.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอพเีอส 1,580.00     ร้านเอพีเอส 1,580.00      ราคาต่ าสุด 2449/2565 20-ธ.ค.-64
40 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ4,999.00     4,999.00      เฉพาะเจาะจง สมาคมทหารต ารวจนอกราชการแหง่ประเทศไทย4,999.00     สมาคมทหารต ารวจนอกราชการแห่งประเทศไทย4,999.00      ราคาต่ าสุด 2440/2565 21-ธ.ค.-64
41 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั500.00       บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 2444/2565 21-ธ.ค.-64
42 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ839.95       839.95        เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิต้ี เซอเคิล จ ากดั 839.95       บริษัท ควอลิต้ี เซอเคิล จ ากัด 839.95        ราคาต่ าสุด 2453/2565 21-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 160,251.61  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 8 รายการ10,000.00   10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา บรรเทงิใจ 10,000.00   นายยุทธนา บรรเทิงใจ 10,000.00    ราคาต่ าสุด 2454/2565 22-ธ.ค.-64
44 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ125.00       125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีเภสัช 125.00       ร้านภักดีเภสัช 125.00        ราคาต่ าสุด 2456/2565 22-ธ.ค.-64
45 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ1,819.00     1,819.00      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,819.00     ดี.ดี.ออกซิเจน 1,819.00      ราคาต่ าสุด 2461/2565 22-ธ.ค.-64
46 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ19,600.00   19,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอม็ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั 19,600.00   บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 19,600.00    ราคาต่ าสุด 2462/2565 22-ธ.ค.-64
47 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ11,000.00   11,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 11,000.00   บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,000.00    ราคาต่ าสุด 2439/2565 24-ธ.ค.-64
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,500.00     3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภทัร 3,500.00     หจก. พ.พรรณภัทร 3,500.00      ราคาต่ าสุด 2493/2565 24-ธ.ค.-64
49 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,500.00     3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภทัร 3,500.00     หจก. พ.พรรณภัทร 3,500.00      ราคาต่ าสุด 2494/2565 24-ธ.ค.-64
50 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ4,500.00     4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภทัร 4,500.00     หจก. พ.พรรณภัทร 4,500.00      ราคาต่ าสุด 2495/2565 24-ธ.ค.-64
51 ซ่อมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ2,860.00     2,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 2,860.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,860.00      ราคาต่ าสุด 2496/2565 27-ธ.ค.-64
52 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ21,100.00   21,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบพี ีเมดิคอล แอนด์ ซายน ์จ ากดั21,100.00   บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด21,100.00    ราคาต่ าสุด 2356/2565 08-ธ.ค.-64
53 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ30,850.00   30,850.00    เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกจิ 30,850.00   เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกิจ 30,850.00    ราคาต่ าสุด 2357/2565 08-ธ.ค.-64
54 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,243.00     5,243.00      เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกจิ 5,243.00     เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกิจ 5,243.00      ราคาต่ าสุด 2370/2565 08-ธ.ค.-64
55 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,000.00     3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากดั 3,000.00     บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 3,000.00      ราคาต่ าสุด 2371/2565 13-ธ.ค.-64
56 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ6,120.00     6,120.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 6,120.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 6,120.00      ราคาต่ าสุด 2434/2565 20-ธ.ค.-64
57 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ6,880.00     6,880.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล 6,880.00     หจก.เดอะวัน เมดิคอล 6,880.00      ราคาต่ าสุด 2435/2565 20-ธ.ค.-64
58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,050.00     4,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั4,050.00     บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,050.00      ราคาต่ าสุด 2457/2565 21-ธ.ค.-64
59 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ15,200.00   15,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,200.00   บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 15,200.00    ราคาต่ าสุด 2458/2565 21-ธ.ค.-64
60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ33,510.00   33,510.00    เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกจิ 33,510.00   เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกิจ 33,510.00    ราคาต่ าสุด 2459/2565 21-ธ.ค.-64
61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ56,496.00   56,496.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 56,496.00   บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 56,496.00    ราคาต่ าสุด 2489/2565 21-ธ.ค.-64
62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 9 รายการ10,650.00   10,650.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั10,650.00   บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด10,650.00    ราคาต่ าสุด 2490/2565 21-ธ.ค.-64
63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ8,800.00     8,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 8,800.00     หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 8,800.00      ราคาต่ าสุด 2491/2565 23-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 250,003.00  

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,000.00   12,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากดั 12,000.00   บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 12,000.00    ราคาต่ าสุด 2492/2565 23-ธ.ค.-64
65 ยา จ านวน 1 รายการ 283,916.45 283,916.45   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 283,916.45 รพ.ชัยภูมิ 283,916.45  ราคาต่ าสุด /2565 03-ธ.ค.-64
66 ยา จ านวน 2 รายการ 17,300.00   17,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ ากดั17,300.00   บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 17,300.00    ราคาต่ าสุด 2441/2565 07-ธ.ค.-64
67 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00   36,594.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 36,594.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00    ราคาต่ าสุด 2475/2565 07-ธ.ค.-64
68 ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00     9,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั9,600.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด9,600.00      ราคาต่ าสุด 2376/2565 07-ธ.ค.-64
69 ยา จ านวน 1 รายการ 2,550.00     2,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั2,550.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด2,550.00      ราคาต่ าสุด 2377/2565 07-ธ.ค.-64
70 ยา จ านวน 1 รายการ 2,100.00     2,100.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,100.00     องค์การเภสัชกรรม 2,100.00      ราคาต่ าสุด 2378/2565 07-ธ.ค.-64
71 ยา จ านวน 3 รายการ 24,768.00   24,768.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 24,768.00   ฝ่ายแพทย์แผนไทย 24,768.00    ราคาต่ าสุด /2565 07-ธ.ค.-64
72 ยา จ านวน 1 รายการ 14,560.00   14,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากดั 14,560.00   บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 14,560.00    ราคาต่ าสุด 2379/2565 08-ธ.ค.-64
73 ยา จ านวน 1 รายการ 11,235.00   11,235.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,235.00   องค์การเภสัชกรรม 11,235.00    ราคาต่ าสุด 2380/2565 08-ธ.ค.-64
74 ยา จ านวน 1 รายการ 23,000.00   23,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั23,000.00   บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด23,000.00    ราคาต่ าสุด 2381/2565 08-ธ.ค.-64
75 ยา จ านวน 1 รายการ 11,250.00   11,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 11,250.00   บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 11,250.00    ราคาต่ าสุด 2382/2565 08-ธ.ค.-64
76 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00     6,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศฯ6,000.00     โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฯ6,000.00      ราคาต่ าสุด 2415/2565 08-ธ.ค.-64
77 ยา จ านวน 1 รายการ 110.00       110.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 110.00       รพ.ชัยภูมิ 110.00        ราคาต่ าสุด /2565 08-ธ.ค.-64
78 ยา จ านวน 1 รายการ 231,865.10 231,865.10   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 231,865.10 รพ.ชัยภูมิ 231,865.10  ราคาต่ าสุด /2565 08-ธ.ค.-64
79 ยา จ านวน 1 รายการ 770.00       770.00        เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต9770.00       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9770.00        ราคาต่ าสุด /2565 08-ธ.ค.-64
80 ยา จ านวน 2 รายการ 15,575.40   15,575.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,575.40   องค์การเภสัชกรรม 15,575.40    ราคาต่ าสุด 2405/2565 09-ธ.ค.-64
81 ยา จ านวน 3 รายการ 32,528.00   32,528.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 32,528.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 32,528.00    ราคาต่ าสุด 2406/2565 09-ธ.ค.-64
82 ยา จ านวน 1 รายการ 12,500.00   12,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 12,500.00   บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 12,500.00    ราคาต่ าสุด 2408/2565 09-ธ.ค.-64
83 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00   17,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 17,500.00   บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00    ราคาต่ าสุด 2409/2565 09-ธ.ค.-64
84 ยา จ านวน 1 รายการ 75,000.00   75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 75,000.00   บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 75,000.00    ราคาต่ าสุด 2422/2565 09-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 840,721.95  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00   13,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั13,500.00   บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด13,500.00    ราคาต่ าสุด 2423/2565 09-ธ.ค.-64
86 ยา จ านวน 1 รายการ 3,050.00     3,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 3,050.00     บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 3,050.00      ราคาต่ าสุด 2424/2565 09-ธ.ค.-64
87 ยา จ านวน 1 รายการ 12,400.00   12,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั 12,400.00   บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 12,400.00    ราคาต่ าสุด 2425/2565 09-ธ.ค.-64
88 ยา จ านวน 1 รายการ 7,062.00     7,062.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,062.00     บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 7,062.00      ราคาต่ าสุด 2426/2565 09-ธ.ค.-64
89 ยา จ านวน 1 รายการ 30,495.00   30,495.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั30,495.00   บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด30,495.00    ราคาต่ าสุด 2427/2565 09-ธ.ค.-64
90 ยา จ านวน 1 รายการ 9,503.40     9,503.40      เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต99,503.40     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,503.40      ราคาต่ าสุด /2565 09-ธ.ค.-64
91 ยา จ านวน 4 รายการ 22,673.85   22,673.85    เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต922,673.85   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต922,673.85    ราคาต่ าสุด /2565 09-ธ.ค.-64
92 ยา จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั500.00       บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 2428/2565 15-ธ.ค.-64
93 ยา จ านวน 1 รายการ 450.00       450.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั450.00       บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด450.00        ราคาต่ าสุด 2429/2565 15-ธ.ค.-64
94 ยา จ านวน 1 รายการ 5,564.00     5,564.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั5,564.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,564.00      ราคาต่ าสุด 2430/2565 15-ธ.ค.-64
95 ยา จ านวน 1 รายการ 9,500.00     9,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เครส ฟาร์มา่ จ ากดั 9,500.00     บริษัท เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 9,500.00      ราคาต่ าสุด 2431/2565 15-ธ.ค.-64
96 ยา จ านวน 1 รายการ 4,650.00     4,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,650.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 4,650.00      ราคาต่ าสุด 2432/2565 15-ธ.ค.-64
97 ยา จ านวน 1 รายการ 2,190.00     2,190.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จ ากดั2,190.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด2,190.00      ราคาต่ าสุด 2433/2565 15-ธ.ค.-64
98 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00     2,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 2,000.00     บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,000.00      ราคาต่ าสุด 2465/2565 16-ธ.ค.-64
99 ยา จ านวน 1 รายการ 3,532.80     3,532.80      เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 3,532.80     บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,532.80      ราคาต่ าสุด 2466/2565 16-ธ.ค.-64
100 ยา จ านวน 3 รายการ 2,132.00     2,132.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมคิอลส์ (1979) จ ากดั2,132.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด2,132.00      ราคาต่ าสุด 2483/2565 16-ธ.ค.-64
101 ยา จ านวน 1 รายการ 12,800.00   12,800.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 12,800.00   ฝ่ายแพทย์แผนไทย 12,800.00    ราคาต่ าสุด /2565 16-ธ.ค.-64
102 ยา จ านวน 2 รายการ 1,048,124.89  1,048,124.89    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 1,048,124.89  รพ.ชัยภูมิ 1,048,124.89   ราคาต่ าสุด /2565 17-ธ.ค.-64
103 ยา จ านวน 1 รายการ 3,745.00     3,745.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนซัีน จ ากดั 3,745.00     บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 3,745.00      ราคาต่ าสุด 2484/2565 21-ธ.ค.-64
104 ยา จ านวน 2 รายการ 16,718.50   16,718.50    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 16,718.50   องค์การเภสัชกรรม 16,718.50    ราคาต่ าสุด 2485/2565 16-ธ.ค.-64
105 ยา จ านวน 1 รายการ 7,800.00     7,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 7,800.00     บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 7,800.00      ราคาต่ าสุด 2486/2565 16-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 1,218,391.44   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 55,468.80   55,468.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,468.80   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80    ราคาต่ าสุด 2487/2565 21-ธ.ค.-64
107 ยา จ านวน 1 รายการ 8,640.00     8,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ ากดั 8,640.00     บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 8,640.00      ราคาต่ าสุด 2488/2565 21-ธ.ค.-64
108 ยา จ านวน 1 รายการ 450.00       450.00        เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบวัระเหว 450.00       โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 450.00        ราคาต่ าสุด /2565 21-ธ.ค.-64
109 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00   17,500.00    เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด17,500.00   สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด17,500.00    ราคาต่ าสุด 2482/2565 22-ธ.ค.-64
110 ยา จ านวน 1 รายการ 231,582.24 231,582.24   เฉพาะเจาะจง ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต9231,582.24 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9231,582.24  ราคาต่ าสุด /2565 22-ธ.ค.-64
111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ13,268.00   13,268.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมภีณัฑ์ (1985) จ ากดั13,268.00   บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด13,268.00    ราคาต่ าสุด 2372/2565 03-ธ.ค.-64
112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ2,720.00     2,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั 2,720.00     บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 2,720.00      ราคาต่ าสุด 2374/2565 07-ธ.ค.-64
113 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ8,500.00     8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมติร 1967 จ ากดั 8,500.00     บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,500.00      ราคาต่ าสุด 2477/2565 21-ธ.ค.-64
114 วัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ27,410.00   27,410.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด  คอร์เปอร์ชั่น 27,410.00   บริษัท แอคคอร์ด  คอร์เปอร์ชั่น 27,410.00    ราคาต่ าสุด 2478/2565 20-ธ.ค.-64
115 วัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจโก ้อนิเตอร์เทรด จ ากดั 690.00       บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 690.00        ราคาต่ าสุด 2479/2565 17-ธ.ค.-64
116 ค่าท าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ260.00       260.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 260.00       บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 260.00        ราคาต่ าสุด 2480/2565 20-ธ.ค.-64
117 ค่าท าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ9,495.00     9,495.00      เฉพาะเจาะจง บริษทัสายน าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี9,495.00     บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี9,495.00      ราคาต่ าสุด 2481/2565 20-ธ.ค.-64
118 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ48,000.00   48,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 48,000.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 48,000.00    ราคาต่ าสุด 2359/2565 07-ธ.ค.-64
119 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ22,650.00   22,650.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 22,650.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 22,650.00    ราคาต่ าสุด 2360/2565 07-ธ.ค.-64
120 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ60,000.00   60,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 60,000.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 60,000.00    ราคาต่ าสุด 2361/2565 07-ธ.ค.-64
121 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00   19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอกโค จ ากดั 19,000.00   บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    ราคาต่ าสุด 2362/2565 07-ธ.ค.-64
122 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ39,600.00   39,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 39,600.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00    ราคาต่ าสุด 2363/2565 08-ธ.ค.-64
123 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ7,400.00     7,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 7,400.00     บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 7,400.00      ราคาต่ าสุด 2364/2565 08-ธ.ค.-64
124 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ22,160.00   22,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 22,160.00   บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 22,160.00    ราคาต่ าสุด 2366/2565 08-ธ.ค.-64
125 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,520.00   17,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทอ้ปซายนเ์มด จ ากดั 17,520.00   บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 17,520.00    ราคาต่ าสุด 2411/2565 15-ธ.ค.-64
126 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ53,000.00   53,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 53,000.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 53,000.00    ราคาต่ าสุด 2412/2565 17-ธ.ค.-64

รวมทั้งส้ิน 665,314.04  

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ15,320.00   15,320.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 15,320.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 15,320.00    ราคาต่ าสุด 2413/2565 17-ธ.ค.-64
128 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ48,000.00   48,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 48,000.00   บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 48,000.00    ราคาต่ าสุด 2414/2565 17-ธ.ค.-64
129 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ33,360.00   33,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 33,360.00   บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00    ราคาต่ าสุด 2467/2565 21-ธ.ค.-64
130 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ16,965.00   16,965.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากดั 16,965.00   บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 16,965.00    ราคาต่ าสุด 2468/2565 21-ธ.ค.-64

113,645.00  

รวมทั้งส้ิน 3,323,153.23      

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


