แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
28,847.20 28,847.20 เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 28,847.20 บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 28,847.20 ราคาต่าสุด 8846/2563 01-ก.ย.-63
2 ค่าสมุนไพร จานวน 1 รายการ 4,950.00
4,950.00 เฉพาะเจาะจงนางทองศัพย์ สวะวงษ์
4,950.00 นางทองศัพย์ สวะวงษ์
4,950.00 ราคาต่าสุด 8849/2563 01-ก.ย.-63
3 วัสดุการแพทย์ จานวน 6 รายการ14,725.00 14,725.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั พัชร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จากั14,725.00
ด
บริษทั พัชร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จากั14,725.00
ด
ราคาต่าสุด 8851/2563 02-ก.ย.-63
4 ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 3 รายการ
2,250.00
2,250.00 เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์
2,250.00 อู่ช่างรัตน์
2,250.00 ราคาต่าสุด 8847/2563 03-ก.ย.-63
5 ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 7 รายการ
16,270.00 16,270.00 เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์
16,270.00 อู่ช่างรัตน์
16,270.00 ราคาต่าสุด 8848/2563 03-ก.ย.-63
6 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ
577.00
577.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) 577.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) 577.00 ราคาต่าสุด 8845/2563 03-ก.ย.-63
7 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8 รายการ
2,355.00
2,355.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด 2,355.00
(มหาชน) บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด2,355.00
(มหาชน) ราคาต่าสุด 8855/2563 03-ก.ย.-63
8 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 รายการ 600.00
600.00 เฉพาะเจาะจงร้านเอพีเอส
600.00 ร้านเอพีเอส
600.00 ราคาต่าสุด 8859/2563 03-ก.ย.-63
9 จ้างเหมารถ จานวน 1 รายการ 2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจงนายถัด ราชพรมมา
2,500.00 นายถัด ราชพรมมา
2,500.00 ราคาต่าสุด 8869/2563 03-ก.ย.-63
257,000.00 ราคาต่าสุด 8704/2563 08-ก.ย.-63
10 ค่าซ่อมเพดานผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง จานวน
257,000.00
1 รายการ 257,000.00 เฉพาะเจาะจงร้านไชยยันต์ ก่อสร้าง
257,000.00 ร้านไชยยันต์ ก่อสร้าง
11 ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ400.00
400.00 เฉพาะเจาะจงหจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
400.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
400.00 ราคาต่าสุด 8857/2563 08-ก.ย.-63
12 ค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ากลุ่มงานเทคนิ
12,500.00
คการแพทย์ 12,500.00
จานวน 1 รายการ
เฉพาะเจาะจงนายสุวรรณ์ จันทาไทย
12,500.00 นายสุวรรณ์ จันทาไทย
12,500.00 ราคาต่าสุด 8861/2563 08-ก.ย.-63
13 ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน
2,900.00
1 รายการ 2,900.00 เฉพาะเจาะจงหจก.หมอยา ฟาร์มาซี วีไอพี สาขา ชัย2,900.00
ภูมิ
หจก.หมอยา ฟาร์มาซี วีไอพี สาขา ชั2,900.00
ยภูมิ
ราคาต่าสุด 8863/2563 08-ก.ย.-63
14 จ้างต่อเติมอาคารผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง จ4,500.00
านวน 1 รายการ4,500.00 เฉพาะเจาะจงนายณรงค์ ขอมภูเขียว
4,500.00 นายณรงค์ ขอมภูเขียว
4,500.00 ราคาต่าสุด 8864/2563 08-ก.ย.-63
15 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ 2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจงJJRTP (สานักงานใหญ่)
2,800.00 JJRTP (สานักงานใหญ่)
2,800.00 ราคาต่าสุด 8866/2563 08-ก.ย.-63
16 ค่าสอบเทียบเครื่องมือ จานวน 6 รายการ
23,261.80 23,261.80 เฉพาะเจาะจงบริษทั เพอเฟค ควอลิตี้ จากัด
23,261.80 บริษทั เพอเฟค ควอลิตี้ จากัด 23,261.80 ราคาต่าสุด 8867/2563 08-ก.ย.-63
17 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจงมันนี่โทนเนอร์ Money Toner 19,500.00 มันนี่โทนเนอร์ Money Toner 19,500.00 ราคาต่าสุด 8868/2563 08-ก.ย.-63
18 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ
790.00
790.00 เฉพาะเจาะจงร้านวิทยาพาณิชย์
790.00 ร้านวิทยาพาณิชย์
790.00 ราคาต่าสุด 8878/2563 08-ก.ย.-63
19 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจงโชคอมรกิจ
3,000.00 โชคอมรกิจ
3,000.00 ราคาต่าสุด 8880/2563 08-ก.ย.-63
20 ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน1,500.00
1 รายการ 1,500.00 เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
1,500.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
1,500.00 ราคาต่าสุด 8946/2563 08-ก.ย.-63
21 วัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ5,200.00
5,200.00 เฉพาะเจาะจงยานยนต์ออโต้ซาวด์
5,200.00 ยานยนต์ออโต้ซาวด์
5,200.00 ราคาต่าสุด 8874/2563 09-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
406,426.00

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ9,130.00
9,130.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ8,600.00
8,600.00
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 11,200.00
รายการ
1,200.00
วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ38,978.00 38,978.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ27,980.00 27,980.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ 750.00
750.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,850.00
3,850.00
วัสดุอื่น จานวน 2 รายการ
9,750.00
9,750.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
1,900.00
1,900.00
ค่าเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
500.00
500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,490.00
3,490.00
ค่าจ้างทาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน
33,700.00
1 รายการ 33,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
100.00
100.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ 8,220.00
8,220.00
วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ10,480.00 10,480.00
ค่าสมุนไพร จานวน 1 รายการ 4,200.00
4,200.00
ค่าซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
500.00
500.00
ค่าจ้าง ทาวัสดุโฆษณาและประชาสั1,200.00
มพันธ์ จานวน 11,200.00
รายการ
วัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ14,200.00 14,200.00
วัสดุยานพาหนะ จานวน 2 รายการ7,550.00
7,550.00
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
72,000.00 72,000.00

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
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แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
9,130.00 หจก.พ พรรณภัทร
9,130.00 ราคาต่าสุด 8909/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
8,600.00 หจก.พ พรรณภัทร
8,600.00 ราคาต่าสุด 8911/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้านภักดีแอร์
1,200.00 ร้านภักดีแอร์
1,200.00 ราคาต่าสุด 8905/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 38,978.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 38,978.00 ราคาต่าสุด 8906/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 27,980.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 27,980.00 ราคาต่าสุด 8907/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
750.00 หจก.พ พรรณภัทร
750.00 ราคาต่าสุด 8910/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
3,850.00 หจก.พ พรรณภัทร
3,850.00 ราคาต่าสุด 8912/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998)
9,750.00 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998)
9,750.00 ราคาต่าสุด 8915/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้านวิทยาพาณิชย์
1,900.00 ร้านวิทยาพาณิชย์
1,900.00 ราคาต่าสุด 8929/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากั500.00
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากั500.00
ด
ราคาต่าสุด 8930/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,490.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,490.00 ราคาต่าสุด 8932/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.เสฎฐวุฒิ การโยธา
33,700.00 หจก.เสฎฐวุฒิ การโยธา
33,700.00 ราคาต่าสุด 8442/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงอามร พานิชย์
100.00 อามร พานิชย์
100.00 ราคาต่าสุด 8943/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง
8,220.00 หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดดิ้ง 8,220.00 ราคาต่าสุด 8870/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)10,480.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)10,480.00 ราคาต่าสุด 8935/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงนายราวิน อินธิจันทร์
4,200.00 นายราวิน อินธิจันทร์
4,200.00 ราคาต่าสุด 8933/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
500.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
500.00 ราคาต่าสุด 8945/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงโยอาร์ตโฆษณา
1,200.00 โยอาร์ตโฆษณา
1,200.00 ราคาต่าสุด 8944/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
14,200.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
14,200.00 ราคาต่าสุด 8952/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงยานยนต์ออโต้ซาวด์
7,550.00 ยานยนต์ออโต้ซาวด์
7,550.00 ราคาต่าสุด 8953/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
72,000.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
72,000.00 ราคาต่าสุด 8959/2563 18-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
258,278.00

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
ค่าเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
300.00
300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ2,250.00
2,250.00
จ้างทาวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
630.00
630.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ3,805.00
3,805.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ28,000.00 28,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
13,000.00 13,000.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ 2,963.90
2,963.90
วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
775.75
775.75
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,960.00
3,960.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ3,000.00
3,000.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 480.00
480.00
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ 7,600.00
7,600.00
ค่าซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 1,500.00
รายการ
1,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ7,500.00
7,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,800.00
3,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
20,000.00 20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ5,390.00
5,390.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 165.00
165.00
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
12,000.00 12,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
14,000.00 14,000.00
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน
44,600.00
8 รายการ44,600.00

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงบริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากั300.00
ด
บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จากั300.00
ด
ราคาต่าสุด 8969/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
2,250.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
2,250.00 ราคาต่าสุด 8970/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้านบล็อกตู๋ตรายาง
630.00 ร้านบล็อกตู๋ตรายาง
630.00 ราคาต่าสุด 8974/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,805.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,805.00 ราคาต่าสุด 8978/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์
28,000.00
เซอร์วสิ บริส์ ษจทั ากัฮอสพิ
ด ทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์
28,000.00
เซอร์วสิราคาต่
ส์ จากัาสุด ด 8981/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้านนงนุชผ้าม่าน
13,000.00 ร้านนงนุชผ้าม่าน
13,000.00 ราคาต่าสุด 8977/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
2,963.90 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
2,963.90 ราคาต่าสุด 8982/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
775.75 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
775.75 ราคาต่าสุด 8984/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,960.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,960.00 ราคาต่าสุด 8985/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,000.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
3,000.00 ราคาต่าสุด 8986/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 480.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 480.00 ราคาต่าสุด 8987/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 7,600.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)7,600.00 ราคาต่าสุด 8988/2563 22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ อิ1,500.00
เล็คทริคัล จบริากัษดทั โอ เอส เอส เทเลคอม แอนด์ 1,500.00
อิเล็คทริคัล ราคาต่
จากัด าสุด 8991/2563 23-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงมันนี่โทนเนอร์ Money Toner
7,500.00 มันนี่โทนเนอร์ Money Toner 7,500.00 ราคาต่าสุด 8993/2563 24-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,800.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,800.00 ราคาต่าสุด 8994/2563 24-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
20,000.00 หจก.พ พรรณภัทร
20,000.00 ราคาต่าสุด 9005/2563 24-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
5,390.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
5,390.00 ราคาต่าสุด 9003/2563 25-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
165.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
165.00 ราคาต่าสุด 9004/2563 25-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 12,000.00 ซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 12,000.00 ราคาต่าสุด 8962/2563 25-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 14,000.00 ซิส ไอที แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 14,000.00 ราคาต่าสุด 8963/2563 25-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตปอนดีไซน์
44,600.00 ร้านอาร์ตปอนดีไซน์
44,600.00 ราคาต่าสุด 8967/2563 25-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
175,719.65

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
64 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน
79,500.00
1 รายการ79,500.00 เฉพาะเจาะจงร้านอาร์ตปอนดีไซน์
79,500.00 ร้านอาร์ตปอนดีไซน์
79,500.00 ราคาต่าสุด 8966/2563 25-ก.ย.-63
65 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ1,950.00
1,950.00 เฉพาะเจาะจงร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
1,950.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
1,950.00 ราคาต่าสุด 9006/2563 25-ก.ย.-63
66 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 299.00
299.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
299.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
299.00 ราคาต่าสุด 9015/2563 25-ก.ย.-63
67 วัสดุงานบ้านงานคัรว จานวน 11 รายการ
1,748.00
1,748.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)1,748.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)1,748.00 ราคาต่าสุด 9016/2563 25-ก.ย.-63
68 วัสดุงานบ้านงานคัรว จานวน 5 รายการ
850.00
850.00 เฉพาะเจาะจงจักรปูทอง
850.00 จักรปูทอง
850.00 ราคาต่าสุด 9009/2563 25-ก.ย.-63
69 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ3,700.00
3,700.00 เฉพาะเจาะจงมันนี่โทนเนอร์ Money Toner
3,700.00 มันนี่โทนเนอร์ Money Toner 3,700.00 ราคาต่าสุด 9008/2563 25-ก.ย.-63
70 ค่าจ้าเหมารถส่งของ จานวน 1 รายการ
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจงนายรุ่งสุริยะ ซึมครบุรี
4,000.00 นายรุ่งสุริยะ ซึมครบุรี
4,000.00 ราคาต่าสุด 8995/2563 28-ก.ย.-63
71 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 3,180.00
รายการ
3,180.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 3,180.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 3,180.00 ราคาต่าสุด 9011/2563 28-ก.ย.-63
72 ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 18,000.00
รายการ
8,000.00 เฉพาะเจาะจงPP ดีไซน์
8,000.00 PP ดีไซน์
8,000.00 ราคาต่าสุด 8964/2563 28-ก.ย.-63
73 วัสดุบริโภค จานวน 13 รายการ 3,233.00
3,233.00 เฉพาะเจาะจงร้านฟ้าภักดี
3,233.00 ร้านฟ้าภักดี
3,233.00 ราคาต่าสุด 9013/2563 28-ก.ย.-63
74 อ๊อกซิเจน จานวน 1 รายการ
1,647.80
1,647.80 เฉพาะเจาะจงดี.ดี.ออกซิเจน
1,647.80 ดี.ดี.ออกซิเจน
1,647.80 ราคาต่าสุด 9014/2563 28-ก.ย.-63
75 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ
178.00
178.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั โมชิ โมชิ เจแปน จากัด
178.00 บริษทั โมชิ โมชิ เจแปน จากัด
178.00 ราคาต่าสุด 9017/2563 28-ก.ย.-63
76 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจงหจก.พ พรรณภัทร
3,900.00 หจก.พ พรรณภัทร
3,900.00 ราคาต่าสุด 9007/2563 28-ก.ย.-63
77 วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 2,300.50
2,300.50 เฉพาะเจาะจงบริษทั เจตง แอลอีดีอิเลคทริค จากัด 2,300.50 บริษทั เจตง แอลอีดีอิเลคทริค จากัด2,300.50 ราคาต่าสุด 8996/2563 29-ก.ย.-63
78 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจงร้านชัยภูมิสังฆภัณฑ์
2,500.00 ร้านชัยภูมิสังฆภัณฑ์
2,500.00 ราคาต่าสุด 9028/2563 29-ก.ย.-63
79 ติดตั้งโปรแกรมขึ้นระบบตู้ จานวน25,000.00
1 รายการ 25,000.00 เฉพาะเจาะจงนายอมรเทพ ธงสันเทียะ
25,000.00 นายอมรเทพ ธงสันเทียะ
25,000.00 ราคาต่าสุด 9032/2563 29-ก.ย.-63
80 ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็
25,000.00
กเรย์ จานวน
25,000.00
3 รายการเฉพาะเจาะจงบริษทั ทรานสเทค จากัด
25,000.00 บริษทั ทรานสเทค จากัด
25,000.00 ราคาต่าสุด 8073/2563 30-ก.ย.-63
81 ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 11,300.00
รายการ
1,300.00 เฉพาะเจาะจงร้านภักดีแอร์
1,300.00 ร้านภักดีแอร์
1,300.00 ราคาต่าสุด 9034/2563 30-ก.ย.-63
82 ค่าเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ 42,549.00 42,549.00 เฉพาะเจาะจงหจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิ ตรเลียม
42,549.00 หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิ ตรเลียม
42,549.00 ราคาต่าสุด 0008/2564 30-ก.ย.-63
83 วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ 2,510.00
2,510.00 เฉพาะเจาะจงน้าดื่มไอคิว
2,510.00 น้าดื่มไอคิว
2,510.00 ราคาต่าสุด 0014/2564 30-ก.ย.-63
84 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน
7,645.00
28 รายการ7,645.00 เฉพาะเจาะจงร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
7,645.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
7,645.00 ราคาต่าสุด 0016/2564 30-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
220,990.30

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 2,496.00
2,496.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน
4,850.00
2 รายการ4,850.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน
3,000.00
1 รายการ3,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จ16,420.00
านวน 3 รายการ16,420.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จ38,000.00
านวน 1 รายการ38,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จ38,400.00
านวน 1 รายการ38,400.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน
5,425.00
3 รายการ5,425.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ จ18,000.00
านวน 1 รายการ18,000.00
ยา จานวน 4 รายการ
500.00
500.00
ยา จานวน 1 รายการ
4,250.00
4,250.00
ยา จานวน 3 รายการ
30,441.50 30,441.50
ยา จานวน 1 รายการ
1,369.60
1,369.60
ยา จานวน 1 รายการ
7,500.00
7,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
13,000.00 13,000.00
ยา จานวน 2 รายการ
4,050.00
4,050.00
ยา จานวน 1 รายการ
17,500.00 17,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
26,536.00 26,536.00
ยา จานวน 1 รายการ
3,330.00
3,330.00
ยา จานวน 1 รายการ
17,400.00 17,400.00
ยา จานวน 9 รายการ
33,303.10 33,303.10
ยา จานวน 1 รายการ
16,200.00 16,200.00

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 2,496.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)2,496.00 ราคาต่าสุด 9037/2563 30-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แอม เบส พลัส จากัด
4,850.00 บริษทั แอม เบส พลัส จากัด
4,850.00 ราคาต่าสุด 8939/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แอม เบส พลัส จากัด
3,000.00 บริษทั แอม เบส พลัส จากัด
3,000.00 ราคาต่าสุด 8940/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั16,420.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
16,420.00
ด
ราคาต่าสุด 8941/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก.ซีเอ็นที เมดิคอลโปรดักส์
38,000.00 หจก.ซีเอ็นที เมดิคอลโปรดักส์ 38,000.00 ราคาต่าสุด 8989/2563 23-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 38,400.00 บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 38,400.00 ราคาต่าสุด 9012/2563 28-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 5,425.00 บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 5,425.00 ราคาต่าสุด 9030/2563 30-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 18,000.00 บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 18,000.00 ราคาต่าสุด 9031/2563 30-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
500.00 องค์การเภสัชกรรม
500.00 ราคาต่าสุด 8947/2563 02-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,250.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั4,250.00
ด
ราคาต่าสุด 8856/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
30,441.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
30,441.50 ราคาต่าสุด 8829/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เกร็ทเตอร์มายบาชิน จากัด 1,369.60 บริษทั เกร็ทเตอร์มายบาชิน จากัด 1,369.60 ราคาต่าสุด 8858/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จากัด 7,500.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จากัด 7,500.00 ราคาต่าสุด 8860/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 13,000.00 บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 13,000.00 ราคาต่าสุด 8862/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั พาตาร์แลบ (2517) จากัด 4,050.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จากัด 4,050.00 ราคาต่าสุด 8865/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 17,500.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 17,500.00 ราคาต่าสุด 8871/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูนีซัน จากัด
26,536.00 บริษทั ยูนีซัน จากัด
26,536.00 ราคาต่าสุด 8872/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ซีฟาม จากัด
3,330.00 บริษทั ซีฟาม จากัด
3,330.00 ราคาต่าสุด 8873/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 17,400.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 17,400.00 ราคาต่าสุด 8875/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์ (1985) จากั33,303.10
ด
บริษทั เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์ (1985) จากั
33,303.10
ด
ราคาต่าสุด 8879/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จากัด
16,200.00 บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จากัด 16,200.00 ราคาต่าสุด 8881/2563 08-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
301,971.20

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

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 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 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
99.30
9,750.00
14,250.00
1,800.00
4,020.00
23,500.00
3,200.00
1,140.00
5,649.60
5,000.00
104,000.00
62,448.74
6,500.00
11,800.00
15,900.00
2,917.70
4,678.70
7,099.80
7,500.00
16,079.96
1,300.00

ราคากลาง
(บาท)
99.30
9,750.00
14,250.00
1,800.00
4,020.00
23,500.00
3,200.00
1,140.00
5,649.60
5,000.00
104,000.00

62,448.74
6,500.00
11,800.00
15,900.00
2,917.70
4,678.70
7,099.80
7,500.00
16,079.96
1,300.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภูมิ
99.30 รพ.ชัยภูมิ
99.30 ราคาต่าสุด /2563
08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 9,750.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 9,750.00 ราคาต่าสุด 8883/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
14,250.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
14,250.00 ราคาต่าสุด 8884/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จากัด 1,800.00 บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จากัด 1,800.00 ราคาต่าสุด 8885/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 4,020.00
จากัด (มหาชน)
บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์4,020.00
จากัด (มหาชน)
ราคาต่าสุด 8886/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูเมด้า จากัด
23,500.00 บริษทั ยูเมด้า จากัด
23,500.00 ราคาต่าสุด 8882/2563 09-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,200.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,200.00 ราคาต่าสุด 8887/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 1,140.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 1,140.00 ราคาต่าสุด 8888/2563 10-ส.ค.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แสงไทยเมดิคอล จากัด
5,649.60 บริษทั แสงไทยเมดิคอล จากัด
5,649.60 ราคาต่าสุด 8889/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงร้าน TM Service Supply
5,000.00 ร้าน TM Service Supply
5,000.00 ราคาต่าสุด 8902/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอวาลิส จากัด
104,000.00 บริษทั ไบโอวาลิส จากัด
104,000.00 ราคาต่าสุด 8903/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
62,448.74
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
62,448.74
เขต 9 ราคาต่าสุด /2563
11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงเอส.ซี.ซี อินเตอร์ เทรดดิ้ง
6,500.00 เอส.ซี.ซี อินเตอร์ เทรดดิ้ง
6,500.00 ราคาต่าสุด 8913/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 11,800.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 11,800.00 ราคาต่าสุด 8914/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
15,900.00 องค์การเภสัชกรรม
15,900.00 ราคาต่าสุด 8916/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
2,917.70 องค์การเภสัชกรรม
2,917.70 ราคาต่าสุด 8917/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
4,678.70 องค์การเภสัชกรรม
4,678.70 ราคาต่าสุด 8918/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
7,099.80 องค์การเภสัชกรรม
7,099.80 ราคาต่าสุด 8919/2563 14-ก.ย.-63
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง
7,500.00
7,500.00 ราคาต่าสุด 8920/2563 14-ก.ย.-63
จากัด
จากัด
เฉพาะเจาะจงสสจ.ชัยภูมิ
16,079.96 สสจ.ชัยภูมิ
16,079.96 ราคาต่าสุด /2563
14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,300.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,300.00 ราคาต่าสุด 8921/2563 15-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
308,633.80

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

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 4 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
3,200.00
5,040.00
11,000.00
55,468.80
7,950.00
22,700.00
1,350.00
13,250.00
6,600.00
55,597.00
10,200.00
10,914.00
12,958.13
1,647.80
2,850.00
8,050.00
6,900.00
14,070.00
1,442.80
3,000.00
7,062.00

ราคากลาง
(บาท)
3,200.00
5,040.00
11,000.00
55,468.80
7,950.00
22,700.00
1,350.00
13,250.00
6,600.00
55,597.00
10,200.00
10,914.00
12,958.13
1,647.80
2,850.00
8,050.00
6,900.00
14,070.00
1,442.80
3,000.00
7,062.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,200.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,200.00 ราคาต่าสุด 8922/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,040.00 บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,040.00 ราคาต่าสุด 8923/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด 11,000.00 บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด11,000.00 ราคาต่าสุด 8924/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
55,468.80 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
55,468.80 ราคาต่าสุด 8901/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 7,950.00 บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด7,950.00 ราคาต่าสุด 8925/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล22,700.00
จากัด บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล22,700.00
จากัด ราคาต่าสุด 8926/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงหจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,350.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,350.00 ราคาต่าสุด 8927/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไบโอฟาร์ เคมิคัลส์ จากัด 13,250.00 บริษทั ไบโอฟาร์ เคมิคัลส์ จากัด 13,250.00 ราคาต่าสุด 8928/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี6,600.00
จากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี
6,600.00
จากัด ราคาต่าสุด 8942/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม
55,597.00 องค์การเภสัชกรรม
55,597.00 ราคาต่าสุด 8947/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
10,200.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
10,200.00 ราคาต่าสุด 8948/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์10,914.00
จากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก10,914.00
ส์ จากัด ราคาต่าสุด 8949/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์12,958.13
จากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก12,958.13
ส์ จากัด ราคาต่าสุด 8950/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั1,647.80
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั1,647.80
ด
ราคาต่าสุด 8951/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 2,850.00 บริษทั ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด2,850.00 ราคาต่าสุด 8957/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)
8,050.00
จากัด บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)
8,050.00
จากัด ราคาต่าสุด 8960/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ธงทองโอสถ จากัด
6,900.00 บริษทั ธงทองโอสถ จากัด
6,900.00 ราคาต่าสุด 8954/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ14,070.00
ากัด
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 14,070.00
จากัด
ราคาต่าสุด 8955/2563 17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1,442.80
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1,442.80
เขต 9 ราคาต่าสุด /2563
17-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 3,000.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 3,000.00 ราคาต่าสุด 8965/2563 18-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
7,062.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
7,062.00 ราคาต่าสุด 8931/2563 18-ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
261,250.53

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
148 ยา จานวน 1 รายการ
32,800.00
149 ยา จานวน 1 รายการ
452.70
150 ยา จานวน 1 รายการ
10,204.60
151 ยา จานวน 1 รายการ
66,400.44
152 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 2 รายการ3,360.00
153 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 26 รายการ21,350.00
154 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 1,200.00
155 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 6,900.00
156 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 9,500.00
157 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 6 รายการ 5,992.00
158 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 2 รายการ 7,000.00
159 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 5,713.80
160 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 2,568.00
161 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 200.00
162 วัสดุทนั ตกรรม จานวน 1 รายการ 200.00
163 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน26,000.00
2 รายการ
164 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน38,610.00
4 รายการ
165 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน20,500.00
2 รายการ

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
32,800.00
452.70
10,204.60
66,400.44
3,360.00
21,350.00
1,200.00
6,900.00
9,500.00
5,992.00
7,000.00
5,713.80
2,568.00
200.00
200.00
26,000.00
38,610.00
20,500.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจงบริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
32,800.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
32,800.00 ราคาต่าสุด 8980/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
452.70
9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 452.70
เขต 9 ราคาต่าสุด /2563
21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10,204.60
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10,204.60
เขต 9 ราคาต่าสุด /2563
22-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
66,400.44
เขต 9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
66,400.44
เขต 9 ราคาต่าสุด /2563
25-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น จากัด 3,360.00 บริษทั แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น จากัด3,360.00 ราคาต่าสุด 8968/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
21,350.00
่ จากัด บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
21,350.00
่ จากัด ราคาต่าสุด 8936/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
1,200.00 บริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
1,200.00 ราคาต่าสุด 8971/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
6,900.00 บริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
6,900.00 ราคาต่าสุด 8973/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ เพคซ์ 2007 จากัด
9,500.00 บริษทั เอ เพคซ์ 2007 จากัด
9,500.00 ราคาต่าสุด 8937/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,992.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั5,992.00
ด
ราคาต่าสุด 8938/2563 16-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จากัด 7,000.00 บริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จากัด 7,000.00 ราคาต่าสุด 8958/2563 18-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคที (ประเทศไทย) จากัด 5,713.80 บริษทั ดีเคที (ประเทศไทย) จากัด 5,713.80 ราคาต่าสุด 8956/2563 18-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,568.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั2,568.00
ด
ราคาต่าสุด 8961/2563 18-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
200.00 บริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
200.00 ราคาต่าสุด 8975/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
200.00 บริษทั เอ็กซา ซีแลม จากัด
200.00 ราคาต่าสุด 8976/2563 21-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 26,000.00 ราคาต่าสุด 08895/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
38,610.00 บริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
38,610.00 ราคาต่าสุด 08892/2563 08-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 20,500.00 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 20,500.00 ราคาต่าสุด 08893/2563 08-ก.ย.-63

166 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน24,200.00
2 รายการ 24,200.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 24,200.00 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 24,200.00 ราคาต่าสุด 08894/2563 09-ก.ย.-63
167 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน13,000.00
2 รายการ 13,000.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
13,000.00 บริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
13,000.00 ราคาต่าสุด 08891/2563 09-ก.ย.-63
168 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน30,400.00
3 รายการ 30,400.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 30,400.00 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 30,400.00 ราคาต่าสุด 08896/2563 09-ก.ย.-63

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน4,400.00
1 รายการ 4,400.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน19,000.00
1 รายการ 19,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน21,420.00
7 รายการ 21,420.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน27,000.00
3 รายการ 27,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน14,000.00
1รายการ 14,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
39,600.000
1 รายการ 39,600.000
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
44,500.000
3 รายการ 44,500.000
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
60,000.000
3 รายการ 60,000.000
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
28,000.000
3 รายการ 28,000.000
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
55,900.000
5 รายการ 55,900.000
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
53,600.000
1 รายการ 53,600.000
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ จานวน
29,415.00
1 รายการ29,415.00

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

รวมทั้งสิ้น
326,551.54
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที่.....30.....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
4,400.00 บริษทั ทัชแลบ 2013 จากัด
4,400.00 ราคาต่าสุด 08990/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ทัชแลบ 2013 จากัด
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 บริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 ราคาต่าสุด 08897/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
21,420.00 บริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
21,420.00 ราคาต่าสุด 08898/2563 10-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 27,000.00 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 27,000.00 ราคาต่าสุด 08899/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
14,000.00 บริษทั ทัชแลบ2013 จากัด
14,000.00 ราคาต่าสุด 08900/2563 11-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด39,600.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด39,600.000 ราคาต่าสุด 08997/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด44,500.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด44,500.000 ราคาต่าสุด 08998/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด60,000.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด60,000.000 ราคาต่าสุด 08999/2563 14-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด28,000.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด28,000.000 ราคาต่าสุด 09000/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด39,600.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด55,900.000 ราคาต่าสุด 09001/2563 15-ก.ย.-63
เฉพาะเจาะจงบริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด53,600.000 บริษทั ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด53,600.000 ราคาต่าสุด 09002/2563 22-ก.ย.-63
ด
เฉพาะเจาะจงบริษทั อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จากั2ด9,415.00 บริษทั อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จากั29,415.00
ราคาต่าสุด 00004/2564 30-ก.ย.-63

รวมทั้งสิ้น

396,835.00

