ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 2,320.00 2,320.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00
ค่าจ้างย้ายเสาไฟ จานวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00
500.00
500.00
ค่าเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ1,598.00 1,598.00
ค่าบัตรเติมเงิน จานวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน 2540.00
รายการ 540.00
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน 2580.00
รายการ 580.00
300.00
300.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
2,357.00 2,357.00
วัสดุบริโภค จานวน 9 รายการ
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ47,800.00 47,800.00
15,340.00 15,340.00
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ 10,580.00 10,580.00
150.00
150.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
600.00
600.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 10,360.00 10,360.00
600.00
17 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 600.00
2,500.00
18 ค่าจ้างซ่อมหน้าต่างห้องซัพพลาย จานวน
1 รายการ 2,500.00
19 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด 2,320.00 บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
2,320.00 ราคาต่าสุด 8010/2563 01-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
3,500.00 ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
3,500.00 ราคาต่าสุด 8031/2563 01-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
3,000.00 นายปริญญา พุ่มมะลิวลั ย์
3,000.00 ราคาต่าสุด 8006/2563 02-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
500.00
ด บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 500.00 ราคาต่าสุด 8013/2563 02-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
1,598.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
1,598.00 ราคาต่าสุด 8014/2563 02-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์
1,500.00 ชยุตา สูงสุมาลย์
1,500.00 ราคาต่าสุด 8015/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์
540.00 ชยุตา สูงสุมาลย์
540.00 ราคาต่าสุด 8016/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์
580.00 ชยุตา สูงสุมาลย์
580.00 ราคาต่าสุด 8017/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
300.00
ด บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 300.00 ราคาต่าสุด 8018/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าภักดี
2,357.00 ร้านฟ้าภักดี
2,357.00 ราคาต่าสุด 8020/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 47,800.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด
47,800.00 ราคาต่าสุด 8022/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
15,340.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
15,340.00 ราคาต่าสุด 8029/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด 10,580.00 บริษทั เคทีเอ็ม ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด
10,580.00 ราคาต่าสุด 8030/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น
150.00 ร้านเศรษฐีเงินเย็น
150.00 ราคาต่าสุด 8090/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ARTPONDESIGN
600.00 ARTPONDESIGN
600.00 ราคาต่าสุด 8037/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
10,360.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
10,360.00 ราคาต่าสุด 8040/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านฮวดทองพานิช
600.00 ร้านฮวดทองพานิช
600.00 ราคาต่าสุด 8056/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ต้นตาล อลูมิเนียม
2,500.00 ต้นตาล อลูมิเนียม
2,500.00 ราคาต่าสุด 8057/2563 10-เม.ย.-63

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน

20 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน18,856.00
1 รายการ 18,856.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998)
21 วัสดุระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 รายการ

12,900.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
18,856.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
10,500.00 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998)

รวมทั้งสิ้น

12,900.00 ราคาต่าสุด 8083/2563 10-เม.ย.-63
18,856.00 ราคาต่าสุด 8072/2563 11-เม.ย.-63
10,500.00 ราคาต่าสุด 8049/2563 13-เม.ย.-63
146,381.00

ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
400.00
วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
20,900.00
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
20,500.00
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
24,000.00
วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ
ค่าจ้างทาวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ680.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ1,118.00
ค่าจ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 11,800.00
รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 1,890.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 3,210.00
109,000.00
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ 1,348.20
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ1,120.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ1,430.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 120.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 350.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
400.00
20,900.00
20,500.00
24,000.00
680.00
1,118.00
1,800.00
1,890.00
3,210.00

22
23
24
25
26
27
28
29
30
109,000.00
31
1,348.20
32
1,120.00
33
1,430.00
34
120.00
35
350.00
36
37 ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ14,200.00 14,200.00
38 จ้างขุดวางท่อ จานวน 1 รายการ 40,000.00 40,000.00
39 วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00
40 วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง นายประยูรณ์ จาปาลาด
400.00 นายประยูรณ์ จาปาลาด
400.00 ราคาต่าสุด 8079/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
20,900.00 ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
20,900.00 ราคาต่าสุด 8080/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
20,500.00 ร้านดาต้าคอมเซอร์วสิ
20,500.00 ราคาต่าสุด 8081/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998) 24,000.00 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง (1998)
24,000.00 ราคาต่าสุด 8082/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง
680.00 ร้านบล็อกตู๋ตรายาง
680.00 ราคาต่าสุด 8086/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เครื่องครัว
1,118.00 อัษฎายุทธ เครื่องครัว
1,118.00 ราคาต่าสุด 8116/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,800.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,800.00 ราคาต่าสุด 8087/2563 14-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,890.00 บริษทั คิทคอม ช็อป จากัด
1,890.00 ราคาต่าสุด 8088/2563 14-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
3,210.00 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
3,210.00 ราคาต่าสุด 8089/2563 14-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด 109,000.00 บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
109,000.00 ราคาต่าสุด 8092/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
1,348.20 ดี.ดี.ออกซิเจน
1,348.20 ราคาต่าสุด 8093/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง โง้วกิมเพียว
1,120.00 โง้วกิมเพียว
1,120.00 ราคาต่าสุด 8117/2563 16-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น
1,430.00 ร้านเศรษฐีเงินเย็น
1,430.00 ราคาต่าสุด 8118/2563 16-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง นายเทพรัตน์ สามารถ
120.00 นายเทพรัตน์ สามารถ
120.00 ราคาต่าสุด 8119/2563 16-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง
350.00 จักรปูทอง
350.00 ราคาต่าสุด 8120/2563 16-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
14,200.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์
14,200.00 ราคาต่าสุด 8123/2563 17-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพลซาวด์
40,000.00 ร้านสุรพลซาวด์
40,000.00 ราคาต่าสุด 8124/2563 20-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
7,000.00 บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
7,000.00 ราคาต่าสุด 8038/2563 08-เม.ย.-63

27,100.00 27,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด 27,100.00 บริษทั จาเริญแพทย์ภณ
ั ฑ์ จากัด

41 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 3 รายการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.โอ.เอ็ม.แอดวานซ์ จากัด 27,000.00 บริษทั เอ.โอ.เอ็ม.แอดวานซ์ จากัด
4,000.00 บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
42 วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
รวมทั้งสิ้น

27,100.00 ราคาต่าสุด 8039/2563 08-เม.ย.-63
27,000.00 ราคาต่าสุด 8041/2563 08-เม.ย.-63
4,000.00 ราคาต่าสุด 8044/2563 08-เม.ย.-63
307,166.20

ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุการแพทย์ จานวน 5 รายการ 6,730.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 4,050.00
500.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 14,400.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 6,420.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 13 รายการ 40,344.00
400.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 6,300.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 1,794.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 9,630.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ 7,920.00
1,100.00
ยา จานวน 2 รายการ
6,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
42,000.00
ยา จานวน 2 รายการ
37,396.50
ยา จานวน 3 รายการ

ราคากลาง
(บาท)
6,730.00
4,050.00
500.00
14,400.00
6,420.00
40,344.00
400.00
6,300.00
1,794.00
9,630.00
7,920.00
1,100.00
6,000.00
42,000.00
37,396.50

1,350.00

1,350.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ยา จานวน 1 รายการ
59 ยา จานวน 1 รายการ
60 ยา จานวน 1 รายการ

5,400.00 5,400.00
26,536.00 26,536.00

61 ยา จานวน 1 รายการ

6,200.00

6,200.00

62 ยา จานวน 1 รายการ
63 ยา จานวน 1 รายการ

1,740.00
3,300.00

1,740.00
3,300.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั6,730.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 6,730.00 ราคาต่าสุด 8043/2563 08-เม.ย.-63
บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล
เฉพาะเจาะจง
4,050.00 บริษทั บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด
4,050.00 ราคาต่าสุด 8042/2563 08-เม.ย.-63
จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จากัด
500.00 บริษทั ไบโอคอททอน จากัด
500.00 ราคาต่าสุด 8045/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 14,400.00 หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์
14,400.00 ราคาต่าสุด 8046/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
6,420.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 6,420.00 ราคาต่าสุด 8047/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
40,344.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 40,344.00 ราคาต่าสุด 8048/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
400.00 บริษทั ไซเอนซ์ เมด จากัด
400.00 ราคาต่าสุด 8050/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั Derma Enterprise
6,300.00 บริษทั Derma Enterprise
6,300.00 ราคาต่าสุด 8084/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง เอ็มซีฟาร์มา
1,794.00 เอ็มซีฟาร์มา
1,794.00 ราคาต่าสุด 8085/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั
9,630.00
ด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 9,630.00 ราคาต่าสุด 8094/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั7,920.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 7,920.00 ราคาต่าสุด 8115/2563 17-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
1,100.00 รพ.ชัยภูมิ
1,100.00 ราคาต่าสุด /2563 02-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด
6,000.00 บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด
6,000.00 ราคาต่าสุด 8061/2563 03-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
42,000.00 องค์การเภสัชกรรม
42,000.00 ราคาต่าสุด 8051/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
37,396.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
37,396.50 ราคาต่าสุด 8019/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,350.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1,350.00 ราคาต่าสุด 8053/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,400.00 บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,400.00 ราคาต่าสุด 8054/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จากัด
26,536.00 บริษทั ยูนีซัน จากัด
26,536.00 ราคาต่าสุด 8055/2563 07-เม.ย.-63
บริษทั สหแพทย์เภสัช
เฉพาะเจาะจง
6,200.00 บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
6,200.00 ราคาต่าสุด 8058/2563 07-เม.ย.-63
จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 1,740.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1,740.00 ราคาต่าสุด 8059/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด 3,300.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
3,300.00 ราคาต่าสุด 8060/2563 07-เม.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
536,676.70

ลาดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

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

82 ยา จานวน 1 รายการ
83 วัสดุเภสัช จานวน 1 รายการ
84 ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
15,600.00
5,850.00
52,000.00
9,000.00
23,500.00
6,000.00
3,600.00
9,000.00
23,500.00
7,900.00
1,500.00
13,700.00
6,746.60
1,400.00
12,250.00

ราคากลาง
(บาท)
15,600.00
5,850.00
52,000.00
9,000.00
23,500.00
6,000.00
3,600.00
9,000.00
23,500.00
7,900.00
1,500.00
13,700.00
6,746.60
1,400.00
12,250.00

10,914.00 10,914.00
5,040.00
8,500.00

5,040.00
8,500.00

17,034.40 17,034.40
3,564.00
325.00

3,564.00
325.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 15,600.00 บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
15,600.00 ราคาต่าสุด 8062/2563 07-เม.ย.-63
บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล
เฉพาะเจาะจง
5,850.00 บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
5,850.00 ราคาต่าสุด 8063/2563 07-เม.ย.-63
จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
52,000.00 บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
52,000.00 ราคาต่าสุด 8064/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด
9,000.00 บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด
9,000.00 ราคาต่าสุด 8065/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จากัด
23,500.00 บริษทั ยูเมด้า จากัด
23,500.00 ราคาต่าสุด 8066/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
6,000.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จากัด
6,000.00 ราคาต่าสุด 8067/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั หมอยาไทย 101 จากัด
3,600.00 บริษทั หมอยาไทย 101 จากัด
3,600.00 ราคาต่าสุด 8068/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 9,000.00 บริษทั ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
9,000.00 ราคาต่าสุด 8069/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเบี้ยน จากัด
23,500.00 บริษทั ยูโทเบี้ยน จากัด
23,500.00 ราคาต่าสุด 8070/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7,900.00
7,900.00 ราคาต่าสุด /2563 08-เม.ย.-63
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
1,500.00 บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด
1,500.00 ราคาต่าสุด 8074/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด13,700.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด
13,700.00 ราคาต่าสุด 8075/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
6,746.60 องค์การเภสัชกรรม
6,746.60 ราคาต่าสุด 8076/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
1,400.00 องค์การเภสัชกรรม
1,400.00 ราคาต่าสุด 8077/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12,250.00
12,250.00 ราคาต่าสุด /2563 10-เม.ย.-63
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก10,914.00
ส์ จากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากั10,914.00
ด
ราคาต่าสุด 8100/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,040.00 บริษทั เฮลท์ตี้ มี จากัด
5,040.00 ราคาต่าสุด 8101/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล8,500.00
จากัด บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากั8ด,500.00 ราคาต่าสุด 8102/2563 13-เม.ย.-63
สานักงานหลักประกัน
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
เฉพาะเจาะจง
17,034.40
17,034.40 ราคาต่าสุด /2563 13-เม.ย.-63
สุขภาพแห่งชาติ เขต9
แห่งชาติ เขต9
เฉพาะเจาะจง พิพฒ
3,564.00 พิพฒ
3,564.00 ราคาต่าสุด 8095/2563 14-เม.ย.-63
ั น์ผล6
ั น์ผล6
เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติ325.00
ด
สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 325.00 ราคาต่าสุด 8098/2563 14-เม.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
773,600.70

ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
2,675.00
ยา จานวน 1 รายการ
545.70
ยา จานวน 1 รายการ
4,066.00
ยา จานวน 1 รายการ
18,900.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,800.00
ยา จานวน 1 รายการ
8,750.00
ยา จานวน 2 รายการ
6,600.00
ยา จานวน 1 รายการ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 5 รายการ 6,858.70
6,500.00
ยา จานวน 1 รายการ
วัสดุทนั ตกรรม จานวน 8 รายการ 11,260.00
7,725.00
ค่าซ่อมวัสดุวทิ ยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 240.00
14,400.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,500.00
ยา จานวน 2 รายการ
18,000.00
ยา จานวน 1 รายการ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
2,675.00
545.70
4,066.00
18,900.00
1,800.00
8,750.00
6,600.00
6,858.70
6,500.00
11,260.00
7,725.00
240.00
14,400.00
1,500.00
18,000.00

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1,905.20 1,905.20
100 ยา จานวน 1 รายการ
101 ค่าจ้างทาฟันปลอม จานวน 31 รายการ23,335.00 23,335.00
102 ค่าจ้างทาฟันปลอม จานวน 23 รายการ16,305.00 16,305.00
103 วัสดุทตั นกรรม จานวน 2 รายการ
104 วัสดุการแพทย์ จานวน 5 รายการ
105 วัสดุการแพทย์ จานวน 3 รายการ

1,220.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
2,675.00 องค์การเภสัชกรรม
2,675.00 ราคาต่าสุด 8077/2563 14-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
545.70 รพ.ชัยภูมิ
545.70 ราคาต่าสุด /2563 14-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 4,066.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด
4,066.00 ราคาต่าสุด 8096/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา กาชาดไทย
18,900.00 สถานเสาวภา กาชาดไทย
18,900.00 ราคาต่าสุด 7986/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด1,800.00 บริษทั ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 1,800.00 ราคาต่าสุด 8099/2563 15-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด 8,750.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จากัด
8,750.00 ราคาต่าสุด 8104/2563 17-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
6,600.00 องค์การเภสัชกรรม
6,600.00 ราคาต่าสุด 8106/2563 17-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์ (1985) จากั6,858.70
ด
บริษทั เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์ (1985) จากัด 6,858.70 ราคาต่าสุด 8078/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง พิพฒ
6,500.00 พิพฒ
6,500.00 ราคาต่าสุด 8091/2563 08-เม.ย.-63
ั น์ผล6
ั น์ผล6
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จากั11,260.00
ด
บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จากัด 11,260.00 ราคาต่าสุด 8032/2563 10-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จากัด 7,725.00 บริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จากัด
7,725.00 ราคาต่าสุด 8035/2563 08-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจันทร์
240.00 ร้านแสงจันทร์
240.00 ราคาต่าสุด 8131/2563 21-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จากัด
14,400.00 บริษทั ฟาร์มาดิกา จากัด
14,400.00 ราคาต่าสุด 8126/2563 20-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
1,500.00 องค์การเภสัชกรรม
1,500.00 ราคาต่าสุด 8127/2563 20-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
18,000.00 บริ
18,000.00
จากัษทั ด โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
จากัด ราคาต่าสุด 8128/2563 20-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1,905.20
1,905.20 ราคาต่าสุด /2563 20-เม.ย.-63
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
23,335.00
่ จากัดบริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี23,335.00
่ จากัด
ราคาต่าสุด 8026/2563 22-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
16,305.00
่ จากัดบริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี16,305.00
่ จากัด
ราคาต่าสุด 8027/2563 24-เม.ย.-63

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

1,220.00 หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

1,220.00 ราคาต่าสุด 8028/2563 24-เม.ย.-63

10,150.00 10,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั
10,150.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 10,150.00 ราคาต่าสุด 8132/2563 20-เม.ย.-63
4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั4,940.00
ด
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 4,940.00 ราคาต่าสุด 8133/2563 20-เม.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
941,276.30

ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ 6,000.00
8,100.00
ยา จานวน 1 รายการ
1,800.00
ยา จานวน 1 รายการ
3,000.00
ยา จานวน 2 รายการ
24,600.00
ยา จานวน 1 รายการ
3,220.00
ยา จานวน 2 รายการ
76,005.57
ยา จานวน 1 รายการ
905.40
ยา จานวน 1 รายการ
26,400.00
ยา จานวน 1 รายการ
42,000.00
ยา จานวน 1 รายการ
2,871.90
ยา จานวน 2 รายการ
9,630.00
ยา จานวน 1 รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 42,000.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 1,200.00
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ 702.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121 วัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ 300.00
122 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ6,163.20
1,690.00
123 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

ราคากลาง
(บาท)
6,000.00
8,100.00
1,800.00
3,000.00
24,600.00
3,220.00
76,005.57
905.40
26,400.00
42,000.00
2,871.90
9,630.00
42,000.00
1,200.00
702.00
300.00
6,163.20
1,690.00

124 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ4,686.60

4,686.60

125 ครุภณ
ั ฑ์ประปา จานวน 1 รายการ 9,523.00
172,000.00
126 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ

9,523.00
172,000.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์เมดิคอลเทรดดิ้ง
6,000.00 หจก.อินเตอร์เมดิคอลเทรดดิ้ง
6,000.00 ราคาต่าสุด 8149/2563 27-เม.ย.-63
บริษทั วี แอนด์ วี
เฉพาะเจาะจง
8,100.00 บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด
8,100.00 ราคาต่าสุด 8153/2563 09-เม.ย.-63
กรุงเทพฯ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
1,800.00 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
1,800.00 ราคาต่าสุด /2563 22-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส
3,000.00 โรงพยาบาลจัตุรัส
3,000.00 ราคาต่าสุด 8140/2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
24,600.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
24,600.00 ราคาต่าสุด 8141/2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ3,220.00
ากัด บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 3,220.00 ราคาต่าสุด 8142/2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
76,005.57
76,005.57 ราคาต่าสุด /2563 23-เม.ย.-63
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ905.40
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9905.40 ราคาต่าสุด /2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
26,400.00 องค์การเภสัชกรรม
26,400.00 ราคาต่าสุด 8144/2563 24-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
42,000.00 องค์การเภสัชกรรม
42,000.00 ราคาต่าสุด 8145/2563 24-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
2,871.90 องค์การเภสัชกรรม
2,871.90 ราคาต่าสุด 8146/2563 24-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด 9,630.00 บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด
9,630.00 ราคาต่าสุด 8175/2563 24-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพ็คกิ้ง จากัด
42,000.00 บริษทั เมดิกา แพ็คกิ้ง จากัด
42,000.00 ราคาต่าสุด 8139/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ
1,200.00 สสจ.ชัยภูมิ
1,200.00 ราคาต่าสุด 8151/2563 10-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
702.00 บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด
702.00 ราคาต่าสุด 8136/2563 22-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง อู่กฤษณาการช่าง
300.00 อู่กฤษณาการช่าง
300.00 ราคาต่าสุด 8135/2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 6,163.20 บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด
6,163.20 ราคาต่าสุด 8138/2563 23-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิ ตรเลียม
1,690.00 หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิ ตรเลียม
1,690.00 ราคาต่าสุด 8189/2563 24-เม.ย.-63
บริษทั สยามยูเนียนเคมี
เฉพาะเจาะจง
4,686.60 บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด
4,686.60 ราคาต่าสุด 8147/2563 24-เม.ย.-63
คอล จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
9,523.00 หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)
9,523.00 ราคาต่าสุด 8148/2563 27-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากั1ด72,000.00 บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จากัด 172,000.00 ราคาต่าสุด 8150/2563 27-เม.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
1,384,073.97

ลาดับ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
ครภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ 2,450.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 6,600.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ 6,600.00
4,050.00
แก๊ส จานวน 1 รายการ
ปรับปรุงห้องพักฯ จานวน 1 รายการ 80,000.00
ค่าซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ 150.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 15,560.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 26,340.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 4,290.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 3,500.00
ต่อเติมอาคารฯ จานวน 1 รายการ 298,500.00
3,050.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
3,018.00
วัสดุบริโภค จานวน 11 รายการ
ค่ากาจัดขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ 4,165.20
19,000.00
วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
143 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
144 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

ราคากลาง
(บาท)
2,450.00
6,600.00
6,600.00
4,050.00
80,000.00
150.00
15,560.00
26,340.00
4,290.00
3,500.00
298,500.00

3,050.00
3,018.00
4,165.20
19,000.00

26,200.00 26,200.00
42,400.00 42,400.00
15,360.00 15,360.00

145 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

35,000.00 35,000.00

145 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
147 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

36,500.00 36,500.00
20,270.00 20,270.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีแอร์
2,450.00 ร้านภักดีแอร์
2,450.00 ราคาต่าสุด 8152/2563 27-เม.ย.-63
บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง
6,600.00 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
6,600.00 ราคาต่าสุด 8154/2563 28-เม.ย.-63
จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด 6,600.00 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
6,600.00 ราคาต่าสุด 8134/2563 28-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์
4,050.00 ศุภกร พาณิชย์
4,050.00 ราคาต่าสุด 8155/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ
80,000.00 นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ
80,000.00 ราคาต่าสุด 8122/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง
150.00 ไทยเจริญการยาง
150.00 ราคาต่าสุด 8167/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
15,560.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
15,560.00 ราคาต่าสุด 8169/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
26,340.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
26,340.00 ราคาต่าสุด 8170/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
4,290.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
4,290.00 ราคาต่าสุด 8171/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,500.00 ร้าน ดาต้า คอมเซอร์วสิ
3,500.00 ราคาต่าสุด 8172/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านวิชุดา วัสดุก่อสร้าง
298,500.00 ร้านวิชุดา วัสดุก่อสร้าง
298,500.00 ราคาต่าสุด 8173/2563 29-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง น้าดื่มไอคิว
3,050.00 น้าดื่มไอคิว
3,050.00 ราคาต่าสุด 8181/2563 30-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าภักดี
3,018.00 ร้านฟ้าภักดี
3,018.00 ราคาต่าสุด 8216/2563 30-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด
4,165.20 บริษทั โชติฐกรณ์พบิ ลู ย์ จากัด
4,165.20 ราคาต่าสุด 8234/2563 30-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอคโค จากัด
19,000.00 บริษทั ไดแอกโค จากัด
19,000.00 ราคาต่าสุด 08107/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 26,200.00 บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด
26,000.00 ราคาต่าสุด 08108/2563 07-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 42,400.00 บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด
42,400.00 ราคาต่าสุด 08109/2563 09-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 15,360.00 บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด
15,360.00 ราคาต่าสุด 08110/2563 09-เม.ย.-63
บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่
เฉพาะเจาะจง
35,000.00 บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด
35,000.00 ราคาต่าสุด 08111/2563 13-เม.ย.-63
จากัด
เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด 36,500.00 บ.ไอเมดแลบบอราทอรี่ จากัด
36,500.00 ราคาต่าสุด 08112/2563 13-เม.ย.-63
เฉพาะเจาะจง บ.ทัชแลบ 2013 จากัด
20,270.00 บ.ทัชแลบ 2013 จากัด
20,270.00 ราคาต่าสุด 08113/2563 15-เม.ย.-63
รวมทั้งสิ้น
2,036,877.17

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....31.....เดือน…..เมษายน......พ.ศ.2563 (1)
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัชแลบ 2013 จากัด
7,000.00 บ.ทัชแลบ 2013 จากัด
7,000.00 ราคาต่าสุด 08114/2563 15-เม.ย.-63
148 วัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์
12,185.00 ราคาต่าสุด 08191/2563 30-เม.ย.-63
149 ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ 12,185.00 12,185.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอเอ แลลลอราทอรี่ จก 12,185.00 บ.อาร์ไอเอ แลลลอราทอรี่ จก
2,056,062.17
รวมทั้งสิ้น

