
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ออกซิเจน จ านวน 1 รายการ 1,647.80      1,647.80     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,647.80       ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,647.80         ราคาต่ าสุด 1175/2564 02-มิ.ย.-64

2 วัสดุบริโภค จ านวน 4 รายการ 1,626.00      1,626.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 1,626.00       หจก.ฟ้าภักดี 1,626.00         ราคาต่ าสุด 1205/2564 02-มิ.ย.-64

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 90.00          90.00         เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 90.00           อัษฎายทุธ เคร่ืองครัว 90.00             ราคาต่ าสุด 1176/2564 04-มิ.ย.-64

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,590.00      2,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,590.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,590.00         ราคาต่ าสุด 1179/2564 04-มิ.ย.-64

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00      3,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,800.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,800.00         ราคาต่ าสุด 1180/2564 04-มิ.ย.-64

6 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,630.00      4,630.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,630.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,630.00         ราคาต่ าสุด 1181/2564 04-มิ.ย.-64

7 จ้างบรรทุกดิน จ านวน 1 รายการ 9,500.00      9,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน มุ่งสอนกลาง 9,500.00       นายเมี้ยน มุ่งสอนกลาง 9,500.00         ราคาต่ าสุด 1208/2564 07-มิ.ย.-64

8 จ้างตัดต้นไม้ จ านวน 1 รายการ 17,500.00    17,500.00   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ภูธรรม 17,500.00     นายประเสริฐ ภูธรรม 17,500.00       ราคาต่ าสุด 1183/2564 08-มิ.ย.-64

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 100.00        100.00       เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 100.00         อัษฎายทุธ เคร่ืองครัว 100.00           ราคาต่ าสุด 1193/2564 08-มิ.ย.-64

10 ซ่อมครภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์ 500.00         ร้านภักดีแอร์ 500.00           ราคาต่ าสุด 1194/2564 09-มิ.ย.-64

11 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,248.00      1,248.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,248.00       หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,248.00         ราคาต่ าสุด 1199/2564 09-มิ.ย.-64

12 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 10,760.00    10,760.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 10,760.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 10,760.00       ราคาต่ าสุด 1206/2564 09-มิ.ย.-64

13 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 544.00        544.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าเฟิร์น 544.00         ร้านฟ้าเฟิร์น 544.00           ราคาต่ าสุด 1196/2564 10-มิ.ย.-64

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 8,900.00      8,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,900.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,900.00         ราคาต่ าสุด 1198/2564 10-มิ.ย.-64

15 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 1,789.99      1,789.99     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,789.99       บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,789.99         ราคาต่ าสุด 1200/2564 10-มิ.ย.-64

16 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 2,272.68      2,272.68     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,272.68       บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,272.68         ราคาต่ าสุด 1201/2564 10-มิ.ย.-64

17 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าแฟลต จ านวน 1 รายการ24,000.00    24,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 24,000.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 24,000.00       ราคาต่ าสุด 1219/2564 10-มิ.ย.-64

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,500.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,500.00         ราคาต่ าสุด 1197/2564 10-มิ.ย.-64

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 3,940.00      3,940.00     เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 3,940.00       มันนี โทนเนอร์ 3,940.00         ราคาต่ าสุด 1202/2564 10-มิ.ย.-64

20 อ๊อกซิเจน จ านวน 2 รายการ 1,369.60      1,369.60     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,369.60       ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,369.60         ราคาต่ าสุด 1204/2564 11-มิ.ย.-64

21 อ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 70,554.25    70,554.25   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 70,554.25     บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเยน็ จ ากัด 70,554.25       ราคาต่ าสุด 1207/2564 11-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 168,862.32     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 จ้างปรับสัญญาณวิทยุในรถ จ านวน 1 รายการ 200.00        200.00       เฉพาะเจาะจง เจ แอล พี ส่ือสาร 200.00         เจ แอล พี ส่ือสาร 200.00           ราคาต่ าสุด 1209/2564 14-มิ.ย.-64

23 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักแพทย์ จ านวน 1 รายการ42,600.00    42,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 42,600.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 42,600.00       ราคาต่ าสุด 1291/2564 14-มิ.ย.-64

24 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ30,000.00    30,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 30,000.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 30,000.00       ราคาต่ าสุด 1292/2564 14-มิ.ย.-64

25 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ759,000.00   759,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด759,000.00   บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 759,000.00     ราคาต่ าสุด 0762/2564 17-มิ.ย.-64

26 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,380.00      1,380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,380.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,380.00         ราคาต่ าสุด 1221/2564 17-มิ.ย.-64

27 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 8,950.00      8,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 8,950.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 8,950.00         ราคาต่ าสุด 1222/2564 17-มิ.ย.-64

28 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,400.00      5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,400.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,400.00         ราคาต่ าสุด 1223/2564 17-มิ.ย.-64

29 ซ่อมวิทยุส่ือสารในรถรีเฟอร์ จ านวน 2 รายการ 800.00        800.00       เฉพาะเจาะจง เจ แอล พี ส่ือสาร 800.00         เจ แอล พี ส่ือสาร 800.00           ราคาต่ าสุด 1224/2564 17-มิ.ย.-64

31 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,400.00      4,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 4,400.00       บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 4,400.00         ราคาต่ าสุด 1220/2564 17-มิ.ย.-64

31 อ๊อกซิเจน จ านวน 2 รายการ 1,369.60      1,369.60     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,369.60       ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,369.60         ราคาต่ าสุด 1226/2564 18-มิ.ย.-64

32 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 23,197.60    23,197.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 23,197.60     บริษัท สยามยเูนียนเคมีคอล จ ากัด 23,197.60       ราคาต่ าสุด 1225/2564 18-มิ.ย.-64

33 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 10,700.00    10,700.00   เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 10,700.00     อู่ช่างรัตน์ 10,700.00       ราคาต่ าสุด 1249/2564 21-มิ.ย.-64

34 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 14,120.00    14,120.00   เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 14,120.00     อู่ช่างรัตน์ 14,120.00       ราคาต่ าสุด 1251/2564 21-มิ.ย.-64

35 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 3,027.00      3,027.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 3,027.00       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 3,027.00         ราคาต่ าสุด 1246/2564 21-มิ.ย.-64

36 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 428.00        428.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 428.00         บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 428.00           ราคาต่ าสุด 1247/2564 21-มิ.ย.-64

37 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 890.00        890.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 890.00         ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 890.00           ราคาต่ าสุด 1254/2564 22-มิ.ย.-64

38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 18,000.00    18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 18,000.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 18,000.00       ราคาต่ าสุด 1255/2564 22-มิ.ย.-64

39 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 8,784.70      8,784.70     เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 8,784.70       หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 8,784.70         ราคาต่ าสุด 1256/2564 22-มิ.ย.-64

40 จ้างซ่อมแซมหลังคาและหลอดไฟห้องประชุม  จ านวน 1 รายการ15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเกียรตินิยม สอนกลาง 15,000.00     นายเกียรตินิยม สอนกลาง 15,000.00       ราคาต่ าสุด 1257/2564 22-มิ.ย.-64

41 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00      7,500.00     เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 7,500.00       มันนี โทนเนอร์ 7,500.00         ราคาต่ าสุด 1268/2564 24-มิ.ย.-64

42 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 17,000.00    17,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จ ากัด 17,000.00     บริษัท โกทูวนิ โซลูชั่นส์ จ ากัด 17,000.00       ราคาต่ าสุด 1217/2564 28-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 972,746.90     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างปรับปรุงสถานที่ฉีดวัคซีน จ านวน 1 รายการ190,000.00   190,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นตาล อลูมิเนียม 190,000.00   ต้นตาล อลูมิเนียม 190,000.00     ราคาต่ าสุด 1182/2564 28-มิ.ย.-64

44 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 225.00        225.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 225.00         ร้านภักดีเภสัช 225.00           ราคาต่ าสุด 1269/2564 28-มิ.ย.-64

45 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 294.00        294.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 294.00         ร้านภักดีเภสัช 294.00           ราคาต่ าสุด 1270/2564 28-มิ.ย.-64

46 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์ 1,600.00       ร้านภักดีแอร์ 1,600.00         ราคาต่ าสุด 1271/2564 28-มิ.ย.-64

47 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 94.00          94.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภูตะวัน 94.00           ร้านภูตะวนั 94.00             ราคาต่ าสุด 1290/2564 30-มิ.ย.-64

48 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ17,205.00    17,205.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด17,205.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 17,205.00       ราคาต่ าสุด 1184/2564 07-มิ.ย.-64

49 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ33,384.00    33,384.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด33,384.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 33,384.00       ราคาต่ าสุด 1185/2564 07-มิ.ย.-64

50 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ16,520.00    16,520.00   เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 16,520.00     เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 16,520.00       ราคาต่ าสุด 1186/2564 07-มิ.ย.-64

51 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ24,600.00    24,600.00   เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 24,600.00     พิ พัฒน์ ผล 6 24,600.00       ราคาต่ าสุด 1187/2564 08-มิ.ย.-64

52 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,750.00      6,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,750.00       บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,750.00         ราคาต่ าสุด 1188/2564 08-มิ.ย.-64

53 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,500.00    17,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 17,500.00     หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 17,500.00       ราคาต่ าสุด 1192/2564 09-มิ.ย.-64

54 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 1,600.00       พิ พัฒน์ ผล 6 1,600.00         ราคาต่ าสุด 1196/2564 09-มิ.ย.-64

55 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ9,870.00      9,870.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 9,870.00       บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 9,870.00         ราคาต่ าสุด 1261/2564 17-มิ.ย.-64

56 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,296.50      5,296.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,296.50       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,296.50         ราคาต่ าสุด 1262/2564 17-มิ.ย.-64

57 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,832.40      7,832.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด7,832.40       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,832.40         ราคาต่ าสุด 1263/2564 17-มิ.ย.-64

58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,081.60      3,081.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด3,081.60       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,081.60         ราคาต่ าสุด 1264/2564 22-มิ.ย.-64

59 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ16,800.00    16,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 16,800.00     บริษัท จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์ จ ากัด 16,800.00       ราคาต่ าสุด 1266/2564 23-มิ.ย.-64

60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ20,223.00    20,223.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 20,223.00     บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 20,223.00       ราคาต่ าสุด 1267/2564 23-มิ.ย.-64

61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,572.90      1,572.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,572.90       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,572.90         ราคาต่ าสุด 1265/2564 23-มิ.ย.-64

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ11,000.00    11,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 11,000.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 11,000.00       ราคาต่ าสุด 1287/2564 29-มิ.ย.-64

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 8 รายการ6,850.00      6,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6,850.00       บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6,850.00         ราคาต่ าสุด 1288/2564 29-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 392,298.40     

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 ยา จ านวน 1 รายการ 4,400.00      4,400.00     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,400.00       องค์กรเภสัชกรรม 4,400.00         ราคาต่ าสุด 1189/2564 04-มิ.ย.-64

65 ยา จ านวน 1 รายการ 1,987.50      1,987.50     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,987.50       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,987.50         ราคาต่ าสุด 1213/2564 04-มิ.ย.-64

66 ยา จ านวน 2 รายการ 128,038.20   128,038.20 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 128,038.20   รพ.ชัยภูมิ 128,038.20     ราคาต่ าสุด /2564 04-มิ.ย.-64

67 ยา จ านวน 1 รายการ 3,002.73      3,002.73     เฉพาะเจาะจง ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,002.73       ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 3,002.73         ราคาต่ าสุด /2564 04-มิ.ย.-64

68 ยา จ านวน 1 รายการ 4,773.12      4,773.12     เฉพาะเจาะจง ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 104,773.12       ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 4,773.12         ราคาต่ าสุด /2564 04-มิ.ย.-64

69 ยา จ านวน 1 รายการ 9,951.00      9,951.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,951.00       บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,951.00         ราคาต่ าสุด 1191/2564 07-มิ.ย.-64

70 ยา จ านวน 1 รายการ 55,468.80    55,468.80   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80       ราคาต่ าสุด 1212/2564 07-มิ.ย.-64

71 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00    27,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด27,000.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด27,000.00       ราคาต่ าสุด 1214/2564 07-มิ.ย.-64

72 ยา จ านวน 1 รายการ 4,800.00      4,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 4,800.00       บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 4,800.00         ราคาต่ าสุด 1215/2564 07-มิ.ย.-64

73 ยา จ านวน 4 รายการ 30,388.00    30,388.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด30,388.00     บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด 30,388.00       ราคาต่ าสุด 1190/2564 07-มิ.ย.-64

74 ยา จ านวน 1 รายการ 19,400.00    19,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 19,400.00     บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 19,400.00       ราคาต่ าสุด 1218/2564 07-มิ.ย.-64

75 ยา จ านวน 1 รายการ 1,987.50      1,987.50     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,987.50       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,987.50         ราคาต่ าสุด 1227/2564 07-มิ.ย.-64

76 ยา จ านวน 1 รายการ 8,000.00      8,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็นน พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00       บริษัท ที เอ็นน พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00         ราคาต่ าสุด 1228/2564 07-มิ.ย.-64

77 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00    13,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,500.00     บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,500.00       ราคาต่ าสุด 1229/2564 07-มิ.ย.-64

78 ยา จ านวน 1 รายการ 1,300.00      1,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 1,300.00       บริษัท ยนูีซัน จ ากัด 1,300.00         ราคาต่ าสุด 1230/2564 07-มิ.ย.-64

79 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00    39,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด39,900.00     บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00       ราคาต่ าสุด 1231/2564 07-มิ.ย.-64

80 ยา จ านวน 1 รายการ 23,700.00    23,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 23,700.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 23,700.00       ราคาต่ าสุด 1232/2564 07-มิ.ย.-64

81 ยา จ านวน 1 รายการ 109,578.00   109,578.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 109,578.00   รพ.ชัยภูมิ 109,578.00     ราคาต่ าสุด /2564 07-มิ.ย.-64

82 ยา จ านวน 1 รายการ 3,950.00      3,950.00     เฉพาะเจาะจง ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 103,950.00       ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 3,950.00         ราคาต่ าสุด /2564 07-มิ.ย.-64

83 ยา จ านวน 1 รายการ 6,634.00      6,634.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 6,634.00       บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 6,634.00         ราคาต่ าสุด 1233/2564 08-มิ.ย.-64

84 ยา จ านวน 1 รายการ 9,750.00      9,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,750.00       บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,750.00         ราคาต่ าสุด 1234/2564 08-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 507,508.85     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 3,000.00       บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 3,000.00         ราคาต่ าสุด 1235/2564 08-มิ.ย.-64

86 ยา จ านวน 4 รายการ 21,500.00    21,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 21,500.00     บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 21,500.00       ราคาต่ าสุด 1236/2564 08-มิ.ย.-64

87 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00    10,500.00   เฉพาะเจาะจง สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด10,500.00     สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 10,500.00       ราคาต่ าสุด /2564 10-มิ.ย.-64

88 ยา จ านวน 1 รายการ 26,274.60    26,274.60   เฉพาะเจาะจง ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1026,274.60     ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1026,274.60       ราคาต่ าสุด /2564 10-มิ.ย.-64

89 ยา จ านวน 1 รายการ 1,007.77      1,007.77     เฉพาะเจาะจง ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 111,007.77       ส าน างานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 1,007.77         ราคาต่ าสุด /2564 10-มิ.ย.-64

90 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,000.00       บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,000.00         ราคาต่ าสุด 1239/2564 14-มิ.ย.-64

91 ยา จ านวน 1 รายการ 5,850.00      5,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด5,850.00       บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 5,850.00         ราคาต่ าสุด 1240/2564 14-มิ.ย.-64

92 ยา จ านวน 1 รายการ 3,800.00      3,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟาร์มา 3,800.00       หจก.จไีอเอส ฟาร์มา 3,800.00         ราคาต่ าสุด 1241/2564 14-มิ.ย.-64

93 ยา จ านวน 1 รายการ 27,445.50    27,445.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,445.50     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,445.50       ราคาต่ าสุด 1242/2565 14-มิ.ย.-64

94 ยา จ านวน 1 รายการ 70,748.40    70,748.40   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 70,748.40     รพ.ชัยภูมิ 70,748.40       ราคาต่ าสุด /2564 16-มิ.ย.-64

95 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,200.00       รพ.ชัยภูมิ 1,200.00         ราคาต่ าสุด /2564 16-มิ.ย.-64

96 ยา จ านวน 1 รายการ 22,363.00    22,363.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,363.00     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,363.00       ราคาต่ าสุด 1210/2564 17-มิ.ย.-64

97 ยา จ านวน 1 รายการ 15,087.00    15,087.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด15,087.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,087.00       ราคาต่ าสุด 1243/2564 17-มิ.ย.-64

98 ยา จ านวน 2 รายการ 3,500.00      3,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด 3,500.00       บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด 3,500.00         ราคาต่ าสุด 1245/2564 17-มิ.ย.-64

99 ยา จ านวน 1 รายการ 19,709.40    19,709.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40       ราคาต่ าสุด 1211/2564 18-มิ.ย.-64

100 ยา จ านวน 1 รายการ 3,300.00      3,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 3,300.00       บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 3,300.00         ราคาต่ าสุด 1248/2564 18-มิ.ย.-64

101 ยา จ านวน 1 รายการ 14,500.00    14,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด14,500.00     บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 14,500.00       ราคาต่ าสุด 1250/2564 18-มิ.ย.-64

102 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00    13,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,500.00     บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 13,500.00       ราคาต่ าสุด 1252/2564 18-มิ.ย.-64

103 ยา จ านวน 3 รายการ 3,580.00      3,580.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 3,580.00       โรงพยาบาลจตุัรัส 3,580.00         ราคาต่ าสุด 1253/2564 18-มิ.ย.-64

104 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00    11,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00     บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00       ราคาต่ าสุด 1258/2564 21-มิ.ย.-64

105 ยา จ านวน 1 รายการ 26,536.00    26,536.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 26,536.00     บริษัท ยนูีซัน จ ากัด 26,536.00       ราคาต่ าสุด 1259/2564 21-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 310,401.67     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 3 รายการ 24,289.00    24,289.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,289.00     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,289.00       ราคาต่ าสุด 1260/2564 21-มิ.ย.-64

107 ยา จ านวน 1 รายการ 15,654.00    15,654.00   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 15,654.00     รพ.ชัยภูมิ 15,654.00       ราคาต่ าสุด /2564 21-มิ.ย.-64

108 ยา จ านวน 1 รายการ 6,150.00      6,150.00     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 6,150.00       องค์กรเภสัชกรรม 6,150.00         ราคาต่ าสุด 1289/2564 28-มิ.ย.-64

109 ยา จ านวน 2 รายการ 1,047.55      1,047.55     เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,047.55       องค์กรเภสัชกรรม 1,047.55         ราคาต่ าสุด 1304/2564 28-มิ.ย.-64

110 ยา จ านวน 1 รายการ 20,350.20    20,350.20   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 20,350.20     รพ.ชัยภูมิ 20,350.20       ราคาต่ าสุด /2564 28-มิ.ย.-64

111 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,000.00       สนง.อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 2,000.00         ราคาต่ าสุด /2564 29-มิ.ย.-64

112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 10,750.00    10,750.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน TM Service Supply 10,750.00     ร้าน TM Service Supply 10,750.00       ราคาต่ าสุด 1238/2564 07-มิ.ย.-64

113 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 19,000.00    19,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด19,000.00     บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด 19,000.00       ราคาต่ าสุด 1244/2564 17-มิ.ย.-64

114 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1รายการ12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอาร์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด12,500.00     บริษัท เอสอาร์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 12,500.00       ราคาต่ าสุด 1293/2564 09-มิ.ย.-64

115 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1รายการ14,000.01    14,000.01   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.01     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.01       ราคาต่ าสุด 1294/2564 09-มิ.ย.-64

116 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00    19,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00       ราคาต่ าสุด 1295/2564 09-มิ.ย.-64

117 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1รายการ11,680.00    11,680.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00     บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00       ราคาต่ าสุด 1296/2564 10-มิ.ย.-64

118 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,500.00    34,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว ไบโอไซน์ จ ากัด 34,500.00     บริษัท คิว ไบโอไซน์ จ ากัด 34,500.00       ราคาต่ าสุด 1297/2564 22-มิ.ย.-64

119 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ20,400.00    20,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 20,400.00     บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 20,400.00       ราคาต่ าสุด 1298/2564 22-มิ.ย.-64

120 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ41,000.00    41,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 41,000.00     บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 41,000.00       ราคาต่ าสุด 1299/2564 23-มิ.ย.-64

121 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ34,000.00    34,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 34,000.00     บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 34,000.00       ราคาต่ าสุด 1300/2564 23-มิ.ย.-64

122 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ39,200.00    39,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 39,200.00     บริษัท ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 39,200.00       ราคาต่ าสุด 1301/2564 24-มิ.ย.-64

123 ยา จ านวน 2 รายการ 21,250.00    21,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 21,250.00     บริษัท ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 21,250.00       ราคาต่ าสุด 1305/2564 21-มิ.ย.-64

124 ยา จ านวน 2 รายการ 17,400.00    17,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 17,400.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 17,400.00       ราคาต่ าสุด 1309/2564 21-มิ.ย.-64

125 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00    20,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 20,700.00     บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 20,700.00       ราคาต่ าสุด 1310/2564 21-มิ.ย.-64

126 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 2,250.00       บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 2,250.00         ราคาต่ าสุด 1311/2564 21-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 387,120.76     

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 2,400.00       บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 2,400.00         ราคาต่ าสุด 1312/2564 21-มิ.ย.-64

128 ยา จ านวน 1 รายการ 21,000.00    21,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 21,000.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 21,000.00       ราคาต่ าสุด 1306/2564 22-มิ.ย.-64

129 ยา จ านวน 1 รายการ 2,200.00      2,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานมิลาโน 2,200.00       หจก.โรงงานมิลาโน 2,200.00         ราคาต่ าสุด 1307/2564 22-มิ.ย.-64

130 ยา จ านวน 3 รายการ 9,750.00      9,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 9,750.00       บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 9,750.00         ราคาต่ าสุด 1308/2564 22-มิ.ย.-64

131 ยา จ านวน 2 รายการ 2,390.00      2,390.00     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,390.00       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 2,390.00         ราคาต่ าสุด /2564 22-มิ.ย.-64

132 ยา จ านวน 1 รายการ 3,686.08      3,686.08     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,686.08       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 3,686.08         ราคาต่ าสุด /2564 22-มิ.ย.-64

133 ยา จ านวน 1 รายการ 399.45        399.45       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9399.45         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 399.45           ราคาต่ าสุด /2564 22-มิ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 41,825.53       

              (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
                   (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง

            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ


