
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ค่าซ่อมครถภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,800.00      บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากัด 1,800.00        ราคาต่ าสุด 0002/2564 01-ต.ค.-63
2 ค่าสมุนไพร จ านวน 4 รายการ 2,710.00       2,710.00       เฉพาะเจาะจงนายราวนิ อินธจิันทร์ 2,710.00      นายราวนิ อินธจิันทร์ 2,710.00        ราคาต่ าสุด 0003/2564 01-ต.ค.-63
3 ค่าอ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ55,890.73     55,890.73     เฉพาะเจาะจงบริษทั ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด 55,890.73     บริษทั ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด 55,890.73      ราคาต่ าสุด 0011/2564 01-ต.ค.-63
4 ค่าเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00         บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00          ราคาต่ าสุด 0007/2564 02-ต.ค.-63
5 ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบกล้อง จ านวน 1 รายการ9,630.00       9,630.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00      บริษทั อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00        ราคาต่ าสุด 0009/2564 05-ต.ค.-63
6 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ785,500.00   785,500.00   เฉพาะเจาะจงบริษทั มิตซู ชัยภมูิ 785,500.00   บริษทั มิตซู ชัยภมูิ 785,500.00     ราคาต่ าสุด 0010/2564 05-ต.ค.-63
7 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ660.00         660.00         เฉพาะเจาะจงนางสาวเจนจิรา ศรีจันโท 660.00         นางสาวเจนจิรา ศรีจันโท 660.00          ราคาต่ าสุด 0012/2564 05-ต.ค.-63
8 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจงมันนี่โทนเนอร์ Money Toner 4,500.00      มันนี่โทนเนอร์ Money Toner 4,500.00        ราคาต่ าสุด 9035/2563 05-ต.ค.-63
9 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,300.00       1,300.00       เฉพาะเจาะจงร้านภาลินี ดาต้าคอมเชอร์วสิ 1,300.00      ร้านภาลินี ดาต้าคอมเชอร์วสิ 1,300.00        ราคาต่ าสุด 0017/2564 06-ต.ค.-63
10 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ2,980.00       2,980.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,980.00      บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,980.00        ราคาต่ าสุด 0024/2564 06-ต.ค.-63
11 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ7,704.00       7,704.00       เฉพาะเจาะจงหจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 7,704.00      หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 7,704.00        ราคาต่ าสุด 0019/2564 07-ต.ค.-63
12 ครุภณัฑ์โฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจงSP คอมพวิเตอร์ 13,000.00     SP คอมพวิเตอร์ 13,000.00      ราคาต่ าสุด 0056/2564 09-ต.ค.-63
13 วสัดุประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจงนางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 1,000.00      นางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 1,000.00        ราคาต่ าสุด 0054/2564 12-ต.ค.-63
14 ค่าอัพเดทโปรแกรม จ านวน 1 รายการ19,855.00     19,855.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด19,855.00     บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด19,855.00      ราคาต่ าสุด 0047/2564 14-ต.ค.-63
15 ค่าเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจงบริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00         บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่ร จ ากัด300.00          ราคาต่ าสุด 0050/2564 14-ต.ค.-63
16 ค่าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 3,460.00       3,460.00       เฉพาะเจาะจงศุภกร พาณิชย์ 3,460.00      ศุภกร พาณิชย์ 3,460.00        ราคาต่ าสุด 0057/2564 14-ต.ค.-63
17 วสัดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจงยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00      ยานยนต์ออโต้ซาวด์ 1,800.00        ราคาต่ าสุด 0051/2564 15-ต.ค.-63
18 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ900.00         900.00         เฉพาะเจาะจงร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 900.00         ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 900.00          ราคาต่ าสุด 0052/2564 15-ต.ค.-63
19 ค่าซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ100.00         100.00         เฉพาะเจาะจงไทยเจริญการยาง 100.00         ไทยเจริญการยาง 100.00          ราคาต่ าสุด 0053/2564 15-ต.ค.-63
20 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,600.00       1,600.00       เฉพาะเจาะจงนายอธวิฒัน์ พนิิจดี 1,600.00      นายอธวิฒัน์ พนิิจดี 1,600.00        ราคาต่ าสุด 0055/2564 15-ต.ค.-63
21 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ6,600.00       6,600.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600.00      บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600.00        ราคาต่ าสุด 0058/2564 15-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 921,589.73     

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,000.00      บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,000.00        ราคาต่ าสุด 0066/2564 15-ต.ค.-63
23 วสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ3,090.00       3,090.00       เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)3,090.00      หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,090.00        ราคาต่ าสุด 0067/2564 15-ต.ค.-63
24 ค่าบตัรเติมเงินโทรศัพท ์จ านวน 2 รายการ1,600.00       1,600.00       เฉพาะเจาะจงชยุตา สูงสุมาลย์ 1,600.00      ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,600.00        ราคาต่ าสุด 0087/2564 16-ต.ค.-63
25 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ24,560.00     24,560.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 24,560.00     บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 24,560.00      ราคาต่ าสุด 0075/2564 19-ต.ค.-63
26 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ2,290.00       2,290.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,290.00      บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,290.00        ราคาต่ าสุด 0078/2564 20-ต.ค.-63
27 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ9,270.00       9,270.00       เฉพาะเจาะจงร้านภาลินี ดาต้าคอมเชอร์วสิ 9,270.00      ร้านภาลินี ดาต้าคอมเชอร์วสิ 9,270.00        ราคาต่ าสุด 0080/2564 20-ต.ค.-63
28 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ100.00         100.00         เฉพาะเจาะจงไทยเจริญการยาง 100.00         ไทยเจริญการยาง 100.00          ราคาต่ าสุด 0088/2564 20-ต.ค.-63
29 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจงสสจ.ชัยภมูิ 600.00         สสจ.ชัยภมูิ 600.00          ราคาต่ าสุด 0079/2564 20-ต.ค.-63
31 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ17,184.20     17,184.20     เฉพาะเจาะจงบริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด17,184.20     บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 17,184.20      ราคาต่ าสุด 0104/2564 20-ต.ค.-63
31 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจงหจก.ปา้ย ดีไซน์ 3,000.00      หจก.ปา้ย ดีไซน์ 3,000.00        ราคาต่ าสุด 0068/2564 21-ต.ค.-63
32 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ100.00         100.00         เฉพาะเจาะจงโยอาร์ตโฆษณา 100.00         โยอาร์ตโฆษณา 100.00          ราคาต่ าสุด 0085/2564 21-ต.ค.-63
33 วสัดุประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 รายการ1,600.00       1,600.00       เฉพาะเจาะจงนางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 1,600.00      นางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 1,600.00        ราคาต่ าสุด 0089/2564 21-ต.ค.-63
34 วสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ14,586.00     14,586.00     เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)14,586.00     หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)14,586.00      ราคาต่ าสุด 0086/2564 21-ต.ค.-63
35 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ2,530.00       2,530.00       เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 2,530.00      อู่ช่างรัตน์ 2,530.00        ราคาต่ าสุด 0122/2564 26-ต.ค.-63
36 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 3,600.00      อู่ช่างรัตน์ 3,600.00        ราคาต่ าสุด 0123/2564 28-ต.ค.-63
37 ค่าสมุนไพร จ านวน 4 รายการ 4,350.00       4,350.00       เฉพาะเจาะจงนางสถิต จักรชัย 4,350.00      นางสถิต จักรชัย 4,350.00        ราคาต่ าสุด 0105/2564 29-ต.ค.-63
38 วสัดุงานบา้นบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ2,100.00       2,100.00       เฉพาะเจาะจงเอี๋ยวฮงพาณิช 2,100.00      เอี๋ยวฮงพาณิช 2,100.00        ราคาต่ าสุด 0119/2564 29-ต.ค.-63
39 วสัดุบริโภค จ านวน 17 รายการ 4,511.00       4,511.00       เฉพาะเจาะจงหจก.ฟา้ภกัดี 4,511.00      หจก.ฟา้ภกัดี 4,511.00        ราคาต่ าสุด 0120/2564 30-ต.ค.-63
40 วสัดุยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจงอู่ช่างรัตน์ 3,600.00      อู่ช่างรัตน์ 3,600.00        ราคาต่ าสุด 0124/2564 30-ต.ค.-63
41 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,580.00       2,580.00       เฉพาะเจาะจงน้ าด่ืมไอคิว 2,580.00      น้ าด่ืมไอคิว 2,580.00        ราคาต่ าสุด 0128/2564 31-ต.ค.-63
42 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00     บริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00      ราคาต่ าสุด 0134/2564 31-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 128,251.20     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,988.00       8,988.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 8,988.00      บริษทั เพอเฟค ควอลิต้ี จ ากัด 8,988.00        ราคาต่ าสุด 0106/2564 27-ต.ค.-63
44 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 16,000.00     บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด 16,000.00      ราคาต่ าสุด 0107/2564 27-ต.ค.-63
45 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ7,950.00       7,950.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด7,950.00      บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด7,950.00        ราคาต่ าสุด 0108/2564 27-ต.ค.-63
46 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ15,836.00     15,836.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด15,836.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด15,836.00      ราคาต่ าสุด 0109/2564 27-ต.ค.-63
47 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,370.50       3,370.50       เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด3,370.50      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด3,370.50        ราคาต่ าสุด 0110/2564 27-ต.ค.-63
48 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,704.00       7,704.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด7,704.00      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด7,704.00        ราคาต่ าสุด 0111/2564 28-ต.ค.-63
49 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,400.00       6,400.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00      บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 6,400.00        ราคาต่ าสุด 0112/2564 28-ต.ค.-63
50 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ75,000.00     75,000.00     เฉพาะเจาะจงไฟฟสตาร์ เทรดด้ิง 75,000.00     ไฟฟสตาร์ เทรดด้ิง 75,000.00      ราคาต่ าสุด 0113/2564 29-ต.ค.-63
51 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ23,260.00     23,260.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด23,260.00     บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด23,260.00      ราคาต่ าสุด 0114/2564 29-ต.ค.-63
52 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ16,650.00     16,650.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เค เค ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด16,650.00     บริษทั เค เค ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด16,650.00      ราคาต่ าสุด 0115/2564 29-ต.ค.-63
53 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 9 รายการ20,260.00     20,260.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 20,260.00     บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 20,260.00      ราคาต่ าสุด 0116/2564 29-ต.ค.-63
54 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ9,630.00       9,630.00       เฉพาะเจาะจงหจก.เดอะวนั เมดิคอล 9,630.00      หจก.เดอะวนั เมดิคอล 9,630.00        ราคาต่ าสุด 0117/2564 29-ต.ค.-63
55 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ45,000.00     45,000.00     เฉพาะเจาะจงไฟฟสตาร์ เทรดด้ิง 45,000.00     ไฟฟสตาร์ เทรดด้ิง 45,000.00      ราคาต่ าสุด 0118/2564 29-ต.ค.-63
56 ยา จ านวน 1 รายการ 782.00         782.00         เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 782.00         รพ.ชัยภมูิ 782.00          ราคาต่ าสุด /2564 01-ต.ค.-63
57 ยา จ านวน 1 รายการ 5,264.40       5,264.40       เฉพาะเจาะจงบริษทั เกร็ทเตอร์มายบาชิน จ ากัด 5,264.40      บริษทั เกร็ทเตอร์มายบาชิน จ ากัด 5,264.40        ราคาต่ าสุด 0013/2564 05-ต.ค.-63
58 ยา จ านวน 1 รายการ 10,160.00     10,160.00     เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 910,160.00     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 910,160.00      ราคาต่ าสุด /2564 05-ต.ค.-63
59 ยา จ านวน 2 รายการ 49,000.00     49,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด49,000.00     บริษทั อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด49,000.00      ราคาต่ าสุด 0018/2564 07-ต.ค.-63
60 ยา จ านวน 1 รายการ 7,065.60       7,065.60       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,065.60      บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,065.60        ราคาต่ าสุด 0020/2564 07-ต.ค.-63
61 ยา จ านวน 1 รายการ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 8,000.00      บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 8,000.00        ราคาต่ าสุด 0021/2564 07-ต.ค.-63
62 ยา จ านวน 1 รายการ 4,334.40       4,334.40       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 4,334.40      บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 4,334.40        ราคาต่ าสุด 0022/2564 07-ต.ค.-63
63 ยา จ านวน 2 รายการ 18,375.00     18,375.00     เฉพาะเจาะจงหจก.ภญิโญฟาร์มาซี 18,375.00     หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 18,375.00      ราคาต่ าสุด 0023/2564 07-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 359,029.90     

วนัที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00     27,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00     บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00      ราคาต่ าสุด 0025/2564 07-ต.ค.-63
65 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00     39,900.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด39,900.00     บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด39,900.00      ราคาต่ าสุด 0026/2564 07-ต.ค.-63
66 ยา จ านวน 1 รายการ 4,686.60       4,686.60       เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,686.60      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,686.60        ราคาต่ าสุด 0027/2564 07-ต.ค.-63
67 ยา จ านวน 1 รายการ 4,975.50       4,975.50       เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,975.50      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,975.50        ราคาต่ าสุด 0028/2564 07-ต.ค.-63
68 ยา จ านวน 3 รายการ 3,250.00       3,250.00       เฉพาะเจาะจงโรงพยาบาลจัตุรัส 3,250.00      โรงพยาบาลจัตุรัส 3,250.00        ราคาต่ าสุด 0029/2564 07-ต.ค.-63
69 ยา จ านวน 2 รายการ 10,950.00     10,950.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,950.00     บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,950.00      ราคาต่ าสุด 0030/2564 07-ต.ค.-63
70 ยา จ านวน 2 รายการ 15,150.00     15,150.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 15,150.00     บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 15,150.00      ราคาต่ าสุด 0031/2564 07-ต.ค.-63
71 ยา จ านวน 6 รายการ 73,600.00     73,600.00     เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 73,600.00     องค์การเภสัชกรรม 73,600.00      ราคาต่ าสุด 0032/2564 07-ต.ค.-63
72 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,000.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,000.00      ราคาต่ าสุด 0033/2564 07-ต.ค.-63
73 ยา จ านวน 3 รายการ 34,290.00     34,290.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 34,290.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 34,290.00      ราคาต่ าสุด 0034/2564 07-ต.ค.-63
74 ยา จ านวน 4 รายการ 450.00         450.00         เฉพาะเจาะจงรพ.หนองบวัระเหว 450.00         รพ.หนองบวัระเหว 450.00          ราคาต่ าสุด /2564 07-ต.ค.-63
75 ยา จ านวน 1 รายการ 5,362.50       5,362.50       เฉพาะเจาะจงฝ่ายแพทย์แผนไทย 5,362.50      ฝ่ายแพทย์แผนไทย 5,362.50        ราคาต่ าสุด /2564 07-ต.ค.-63
76 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00     บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00      ราคาต่ าสุด 0035/2564 08-ต.ค.-63
77 ยา จ านวน 1 รายการ 4,333.50       4,333.50       เฉพาะเจาะจงบริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,333.50      บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,333.50        ราคาต่ าสุด 0036/2564 08-ต.ค.-63
78 ยา จ านวน 2 รายการ 2,522.50       2,522.50       เฉพาะเจาะจงบริษทั ยูนีซัน จ ากัด 2,522.50      บริษทั ยูนีซัน จ ากัด 2,522.50        ราคาต่ าสุด 0037/2564 08-ต.ค.-63
79 ยา จ านวน 2 รายการ 1,536.39       1,536.39       เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด1,536.39      บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด1,536.39        ราคาต่ าสุด 0039/2564 12-ต.ค.-63
80 ยา จ านวน 2 รายการ 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)17,000.00     บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)17,000.00      ราคาต่ าสุด 0040/2564 12-ต.ค.-63
81 ยา จ านวน 1 รายการ 5,280.00       5,280.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)5,280.00      บริษทั เยนเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)5,280.00        ราคาต่ าสุด 0041/2564 12-ต.ค.-63
82 ยา จ านวน 2 รายการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000.00      บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000.00        ราคาต่ าสุด 0042/2564 12-ต.ค.-63
83 ยา จ านวน 2 รายการ 16,371.00     16,371.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั บี.เฮ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 16,371.00     บริษทั บี.เฮ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 16,371.00      ราคาต่ าสุด 0043/2564 12-ต.ค.-63
84 ยา จ านวน 2 รายการ 17,130.70     17,130.70     เฉพาะเจาะจงบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,130.70     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,130.70      ราคาต่ าสุด 0044/2564 12-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 322,788.69     

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..ตุลาคม......พ.ศ.2563 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 2 รายการ 6,600.00       6,600.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั หมอยาไทย 101 จ ากัด 6,600.00      บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากัด 6,600.00        ราคาต่ าสุด 0045/2564 12-ต.ค.-63
86 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00     36,594.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00      ราคาต่ าสุด 0015/2564 12-ต.ค.-63
87 ยา จ านวน 3 รายการ 46,010.00     46,010.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 46,010.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 46,010.00      ราคาต่ าสุด 0046/2564 12-ต.ค.-63
88 ยา จ านวน 1 รายการ 9,473.84       9,473.84       เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 99,473.84      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 99,473.84        ราคาต่ าสุด /2564 12-ต.ค.-63
89 ยา จ านวน 1 รายการ 3,139.00       3,139.00       เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 93,139.00      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 93,139.00        ราคาต่ าสุด /2564 14-ต.ค.-63
90 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจงสนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด4,500.00      สนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติด4,500.00        ราคาต่ าสุด 0059/2564 16-ต.ค.-63
91 ยา จ านวน 2 รายการ 11,050.00     11,050.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด11,050.00     บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด11,050.00      ราคาต่ าสุด 0061/2564 16-ต.ค.-63
92 ยา จ านวน 1 รายการ 6,950.00       6,950.00       เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 6,950.00      องค์การเภสัชกรรม 6,950.00        ราคาต่ าสุด 0062/2564 16-ต.ค.-63
93 ยา จ านวน 2 รายการ 7,380.00       7,380.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 7,380.00      บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 7,380.00        ราคาต่ าสุด 0063/2564 16-ต.ค.-63
94 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00       8,250.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด8,250.00      บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด8,250.00        ราคาต่ าสุด 0064/2564 16-ต.ค.-63
95 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 1,200.00      องค์การเภสัชกรรม 1,200.00        ราคาต่ าสุด 0065/2564 16-ต.ค.-63
96 ยา จ านวน 1 รายการ 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 800.00         องค์การเภสัชกรรม 800.00          ราคาต่ าสุด 0077/2564 19-ต.ค.-63
97 ยา จ านวน 2 รายการ 2,280.00       2,280.00       เฉพาะเจาะจงรพ.ชัยภมูิ 2,280.00      รพ.ชัยภมูิ 2,280.00        ราคาต่ าสุด /2564 19-ต.ค.-63
98 ยา จ านวน 1 รายการ 17,556.00     17,556.00     เฉพาะเจาะจงฝ่ายแพทย์แผนไทย 17,556.00     ฝ่ายแพทย์แผนไทย 17,556.00      ราคาต่ าสุด /2564 20-ต.ค.-63
99 ยา จ านวน 2 รายการ 37,200.00     37,200.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 37,200.00     บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 37,200.00      ราคาต่ าสุด 0081/2564 21-ต.ค.-63
100 ยา จ านวน 1 รายการ 905.40         905.40         เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9905.40         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9905.40          ราคาต่ าสุด /2564 21-ต.ค.-63
101 ยา จ านวน 1 รายการ 12,750.00     12,750.00     เฉพาะเจาะจงบริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00     บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00      ราคาต่ าสุด 0083/2564 22-ต.ค.-63
102 ยา จ านวน 1 รายการ 2,550.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 2,550.00      บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 2,550.00        ราคาต่ าสุด 0084/2564 22-ต.ค.-63
103 ยา จ านวน 1 รายการ 5,700.00       5,700.00       เฉพาะเจาะจงหจก.จีไอเอส ฟาร์มา 5,700.00      หจก.จีไอเอส ฟาร์มา 5,700.00        ราคาต่ าสุด 0082/2564 22-ต.ค.-63
104 ยา จ านวน 1 รายการ 4,950.00       4,950.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด4,950.00      บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด4,950.00        ราคาต่ าสุด 0090/2564 26-ต.ค.-63
105 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด1,200.00      บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด1,200.00        ราคาต่ าสุด 0091/2564 26-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 227,038.24     

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 85,954.73     85,954.73     เฉพาะเจาะจงส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 985,954.73     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 985,954.73      ราคาต่ าสุด /2564 26-ต.ค.-63
107 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจงเอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 8,400.00      เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 8,400.00        ราคาต่ าสุด 0006/2564 05-ต.ค.-63
108 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ8,750.00       8,750.00       เฉพาะเจาะจงเอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 8,750.00      เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 8,750.00        ราคาต่ าสุด 0005/2564 05-ต.ค.-63
109 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจงร้าน TM Service Supply 5,000.00      ร้าน TM Service Supply 5,000.00        ราคาต่ าสุด 0048/2564 12-ต.ค.-63
110 เวชภณัฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ1,250.00       1,250.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั บางกอกดรัก จ ากัด 1,250.00      บริษทั บางกอกดรัก จ ากัด 1,250.00        ราคาต่ าสุด 0049/2564 12-ต.ค.-63
111 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,400.00       3,400.00       เฉพาะเจาะจงบริษทัทชัแลบ2013 จ ากัด 3,400.00      บริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 3,400.00        ราคาต่ าสุด 00069/2564 07-ต.ค.-63
112 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ7,350.00       7,350.00       เฉพาะเจาะจงบริษทัทชัแลบ2013 จ ากัด 7,350.00      บริษทั ทชัแลบ2013 จ ากัด 7,350.00        ราคาต่ าสุด 00070/2564 12-ต.ค.-63
113 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษทัไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     บริษทั ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00      ราคาต่ าสุด 00071/2564 12-ต.ค.-63
114 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,520.00     17,520.00     เฉพาะเจาะจงบริษทัทอ้ปซายน์เมด จ ากัด 17,520.00     บริษทั ทอ้ปซายน์เมด จ ากัด 17,520.00      ราคาต่ าสุด 00072/2564 14-ต.ค.-63
115 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ9,700.00       9,700.00       เฉพาะเจาะจงบริษทัไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 9,700.00      บริษทั ไอเมดแลบบอราทอร่ี จ ากัด 9,700.00        ราคาต่ าสุด 00073/2564 14-ต.ค.-63
116 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ16,800.00     16,800.00     เฉพาะเจาะจงบริษทัแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด16,800.00     บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด16,800.00      ราคาต่ าสุด 00074/2564 15-ต.ค.-63
117 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1รายการ14,000.01     14,000.01     เฉพาะเจาะจงบริษทัดีเคเอสเอช ประเทศไทยจ ากัด14,000.01     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.01      ราคาต่ าสุด 00076/2564 16-ต.ค.-63

รวมทั้งส้ิน 197,124.74     
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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