
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 57 รายการ19,746.00     19,746.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 19,746.00     ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 19,746.00   ราคาต่ าสุด 2521/2565 04-ม.ค.-65

2 ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 5,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 5,000.00    ราคาต่ าสุด 2554/2565 04-ม.ค.-65

3 จ้างเก็บขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 9,709.90       9,709.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 9,709.90      บริษัท โชติกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 9,709.90    ราคาต่ าสุด 2562/2565 04-ม.ค.-65

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,590.00       3,590.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,590.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,590.00    ราคาต่ าสุด 2524/2565 05-ม.ค.-65

5 ค่าบริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 1 รายการ1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,200.00      ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,200.00    ราคาต่ าสุด 2536/2565 05-ม.ค.-65

6 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 255.00         255.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 255.00         หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 255.00       ราคาต่ าสุด 2527/2565 05-ม.ค.-65

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,190.00       3,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,190.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,190.00    ราคาต่ าสุด 2537/2565 06-ม.ค.-65

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ66,000.00     66,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 66,000.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 66,000.00   ราคาต่ าสุด 2555/2565 07-ม.ค.-65

9 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 63,531.76     63,531.76      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 63,531.76     บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 63,531.76   ราคาต่ าสุด 2589/2565 07-ม.ค.-65

10 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 4,270.00       4,270.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 4,270.00      อู่ช่างรัตน์ 4,270.00    ราคาต่ าสุด 2591/2565 07-ม.ค.-65

11 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 4,410.00       4,410.00       เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,410.00      ศุภกร พาณิชย์ 4,410.00    ราคาต่ าสุด 2553/2565 10-ม.ค.-65

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,570.00       9,570.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 9,570.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 9,570.00    ราคาต่ าสุด 2558/2565 10-ม.ค.-65

13 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 8 รายการ 6,790.00       6,790.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 6,790.00      อู่ช่างรัตน์ 6,790.00    ราคาต่ าสุด 2592/2565 10-ม.ค.-65

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 15,300.00     15,300.00      เฉพาะเจาะจง มันนีโทนเนอร์ 15,300.00     มันนีโทนเนอร์ 15,300.00   ราคาต่ าสุด 2564/2565 10-ม.ค.-65

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 690.00         690.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 690.00         ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 690.00       ราคาต่ าสุด 2560/2565 11-ม.ค.-65

16 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ3,625.00       3,625.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 3,625.00      หจก.ฟ้าภักดี 3,625.00    ราคาต่ าสุด 2565/2565 12-ม.ค.-65

17 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ1,390.00       1,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,390.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,390.00    ราคาต่ าสุด 2567/2565 13-ม.ค.-65

18 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 10,750.00     10,750.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 10,750.00     อู่ช่างรัตน์ 10,750.00   ราคาต่ าสุด 2593/2565 13-ม.ค.-65

19 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ22,619.80     22,619.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด22,619.80     บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 22,619.80   ราคาต่ าสุด 2568/2565 14-ม.ค.-65

20 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,990.20       1,990.20       เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,990.20      ดี.ดี.ออกซิเจน 1,990.20    ราคาต่ าสุด 2582/2565 17-ม.ค.-65

21 สมุนไพร จ านวน 3 รายการ 21,600.00     21,600.00      เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 21,600.00     นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 21,600.00   ราคาต่ าสุด 2587/2565 18-ม.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 275,227.66    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 12,980.00     12,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 12,980.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 12,980.00   ราคาต่ าสุด 2597/2565 18-ม.ค.-65

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,780.00       9,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 9,780.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 9,780.00    ราคาต่ าสุด 2598/2565 18-ม.ค.-65

24 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 6,400.00       6,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 6,400.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 5,400.00    ราคาต่ าสุด 2581/2565 18-ม.ค.-65

25 วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 1 รายการ 550.00         550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 550.00         ร้านวิทยาพาณิชย์ 550.00       ราคาต่ าสุด 2590/2565 19-ม.ค.-65

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,380.00       6,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 6,380.00      ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 6,380.00    ราคาต่ าสุด 2600/2565 21-ม.ค.-65

27 จ้างเหมาซ่อมแซมแฟลตไม้หลังเก่า จ านวน 1 รายการ63,000.00     63,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 63,000.00     ร้านตราครุฑ 63,000.00   ราคาต่ าสุด 2588/2565 24-ม.ค.-65

28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ22,000.00     22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 22,000.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 22,000.00   ราคาต่ าสุด 2601/2565 24-ม.ค.-65

29 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 29,175.00     29,175.00      เฉพาะเจาะจง นายอุดร ทองทิพย์ 29,175.00     นายอุดร ทองทิพย์ 29,175.00   ราคาต่ าสุด 2603/2565 25-ม.ค.-65

31 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 3,284.00       3,284.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 3,284.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 3,284.00    ราคาต่ าสุด 2645/2565 28-ม.ค.-65

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ4,750.00       4,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด 4,750.00      บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด 4,750.00    ราคาต่ าสุด 2583/2565 21-ม.ค.-65

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ12,710.00     12,710.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 12,710.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 12,710.00   ราคาต่ าสุด 2584/2565 21-ม.ค.-65

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด2,000.00      บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด2,000.00    ราคาต่ าสุด 2585/2565 21-ม.ค.-65

34 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,812.80     11,812.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80   ราคาต่ าสุด 2586/2565 21-ม.ค.-65

35 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,136.00       5,136.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,136.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,136.00    ราคาต่ าสุด 2642/2565 21-ม.ค.-65

36 ยา จ านวน 1 รายการ 304.00         304.00          เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 304.00         รพ.ชัยภูมิ 304.00       ราคาต่ าสุด /2565 04-ม.ค.-65

37 ยา จ านวน 2 รายการ 1,514.05       1,514.05       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,514.05      รพ.ชัยภูมิ 1,514.05    ราคาต่ าสุด /2565 04-ม.ค.-65

38 ยา จ านวน 1 รายการ 23,200.00     23,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด23,200.00     บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด23,200.00   ราคาต่ าสุด 2542/2565 10-ม.ค.-65

39 ยา จ านวน 2 รายการ 5,280.00       5,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด5,280.00      บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด5,280.00    ราคาต่ าสุด 2543/2565 10-ม.ค.-65

40 ยา จ านวน 1 รายการ 10,080.00     10,080.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด10,080.00     บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 10,080.00   ราคาต่ าสุด 2544/2565 10-ม.ค.-65

41 ยา จ านวน 2 รายการ 25,950.00     25,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด25,950.00     บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 25,950.00   ราคาต่ าสุด 2545/2565 10-ม.ค.-65

42 ยา จ านวน 1 รายการ 15,800.00     15,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 15,800.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 15,800.00   ราคาต่ าสุด 2546/2565 10-ม.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 271,085.85    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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43 ยา จ านวน 1 รายการ 4,975.50       4,975.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 4,975.50      บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 4,975.50    ราคาต่ าสุด 2547/2565 10-ม.ค.-65

44 ยา จ านวน 1 รายการ 4,870.61       4,870.61       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,870.61      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,870.61    ราคาต่ าสุด /2565 10-ม.ค.-65

45 ยา จ านวน 1 รายการ 7,919.50       7,919.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 7,919.50      บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 7,919.50    ราคาต่ าสุด /2565 10-ม.ค.-65

46 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00     38,850.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00     โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00   ราคาต่ าสุด /2565 10-ม.ค.-65

47 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00     27,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00     บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00   ราคาต่ าสุด 2540/2565 10-ม.ค.-65

48 ยา จ านวน 1 รายการ 59,205.24     59,205.24      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต959,205.24     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต959,205.24   ราคาต่ าสุด /2565 11-ม.ค.-65

49 ยา จ านวน 1 รายการ 1,000.00       1,000.00       เฉพาะเจาะจง รพ.บ้านแท่น 1,000.00      รพ.บ้านแท่น 1,000.00    ราคาต่ าสุด /2565 11-ม.ค.-65

50 ยา จ านวน 1 รายการ 10,914.00     10,914.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00     บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,914.00   ราคาต่ าสุด 2548/2565 12-ม.ค.-65

51 ยา จ านวน 1 รายการ 26,700.00     26,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด26,700.00     บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 26,700.00   ราคาต่ าสุด 2549/2565 12-ม.ค.-65

52 ยา จ านวน 2 รายการ 7,350.00       7,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 7,350.00      บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 7,350.00    ราคาต่ าสุด 2550/2565 12-ม.ค.-65

53 ยา จ านวน 2 รายการ 1,632.00       1,632.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 1,632.00      บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 1,632.00    ราคาต่ าสุด 2551/2565 12-ม.ค.-65

54 ยา จ านวน 1 รายการ 3,744.00       3,744.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,744.00      องค์การเภสัชกรรม 3,744.00    ราคาต่ าสุด 2552/2565 12-ม.ค.-65

55 ยา จ านวน 2 รายการ 9,125.00       9,125.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,125.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,125.00    ราคาต่ าสุด 2556/2565 12-ม.ค.-65

56 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี2,000.00      หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 2,000.00    ราคาต่ าสุด 2559/2565 12-ม.ค.-65

57 ยา จ านวน 1 รายการ 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00      บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 8,400.00    ราคาต่ าสุด 2561/2565 12-ม.ค.-65

58 ยา จ านวน 4 รายการ 29,746.00     29,746.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 29,746.00     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 29,746.00   ราคาต่ าสุด 2563/2565 12-ม.ค.-65

59 ยา จ านวน 1 รายการ 808.32         808.32          เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9808.32         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9808.32       ราคาต่ าสุด /2565 13-ม.ค.-65

60 ยา จ านวน 2 รายการ 2,945.70       2,945.70       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต92,945.70      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต92,945.70    ราคาต่ าสุด /2565 13-ม.ค.-65

61 ยา จ านวน 1 รายการ 1,048.00       1,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด1,048.00      บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด1,048.00    ราคาต่ าสุด 2569/2565 14-ม.ค.-65

62 ยา จ านวน 1 รายการ 963.00         963.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 963.00         องค์การเภสัชกรรม 963.00       ราคาต่ าสุด 2570/2565 14-ม.ค.-65

63 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00     13,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาโปเตก้า จ ากัด 13,500.00     บริษัท อาโปเตก้า จ ากัด 13,500.00   ราคาต่ าสุด 2579/2565 14-ม.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 262,696.87    

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

วันที.่....31.....เดือน…..มกราคม.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 ยา จ านวน 1 รายการ 175.00         175.00          เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 175.00         รพ.ชัยภูมิ 175.00       ราคาต่ าสุด /2565 14-ม.ค.-65

65 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,200.00      องค์การเภสัชกรรม 1,200.00    ราคาต่ าสุด 2571/2565 17-ม.ค.-65

66 ยา จ านวน 1 รายการ 26,400.00     26,400.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 26,400.00     องค์การเภสัชกรรม 26,400.00   ราคาต่ าสุด 2580/2565 17-ม.ค.-65

67 ยา จ านวน 1 รายการ 87,540.90     87,540.90      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 87,540.90     รพ.ชัยภูมิ 87,540.90   ราคาต่ าสุด /2565 18-ม.ค.-65

68 ยา จ านวน 2 รายการ 1,635.10       1,635.10       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,635.10      รพ.ชัยภูมิ 1,635.10    ราคาต่ าสุด /2565 18-ม.ค.-65

69 ยา จ านวน 2 รายการ 3,670.10       3,670.10       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 3,670.10      รพ.ชัยภูมิ 3,670.10    ราคาต่ าสุด /2565 19-ม.ค.-65

70 ยา จ านวน 1 รายการ 70,979.11     70,979.11      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 70,979.11     รพ.ชัยภูมิ 70,979.11   ราคาต่ าสุด /2565 21-ม.ค.-65

71 ยา จ านวน 1 รายการ 1,287.50       1,287.50       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,287.50      รพ.ชัยภูมิ 1,287.50    ราคาต่ าสุด /2565 21-ม.ค.-65

72 ยา จ านวน 2 รายการ 1,172.00       1,172.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,172.00      รพ.ชัยภูมิ 1,172.00    ราคาต่ าสุด /2565 21-ม.ค.-65

73 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00       5,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด5,100.00      บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด5,100.00    ราคาต่ าสุด 2594/2565 24-ม.ค.-65

74 ยา จ านวน 1 รายการ 27,600.00     27,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 27,600.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 27,600.00   ราคาต่ าสุด 2596/2565 24-ม.ค.-65

75 ยา จ านวน 1 รายการ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 2,500.00      บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 2,500.00    ราคาต่ าสุด 2599/2565 24-ม.ค.-65

76 ยา จ านวน 1 รายการ 5,370.00       5,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 5,370.00      บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 5,370.00    ราคาต่ าสุด 2602/2565 24-ม.ค.-65

77 ยา จ านวน 1 รายการ 823.90         823.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด823.90         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด823.90       ราคาต่ าสุด 2604/2565 24-ม.ค.-65

78 ยา จ านวน 1 รายการ 2,140.00       2,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด2,140.00      บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด2,140.00    ราคาต่ าสุด 2605/2565 24-ม.ค.-65

79 ยา จ านวน 2 รายการ 9,350.00       9,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด9,350.00      บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด9,350.00    ราคาต่ าสุด 2606/2565 24-ม.ค.-65

80 ยา จ านวน 2 รายการ 2,180.00       2,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 2,180.00      บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 2,180.00    ราคาต่ าสุด 2611/2565 24-ม.ค.-65

81 ยา จ านวน 1 รายการ 25,000.00     25,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด25,000.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด25,000.00   ราคาต่ าสุด 2612/2565 24-ม.ค.-65

82 ยา จ านวน 1 รายการ 6,600.00       6,600.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,600.00      องค์การเภสัชกรรม 6,600.00    ราคาต่ าสุด 2613/2565 24-ม.ค.-65

83 ยา จ านวน 4 รายการ 3,104.07       3,104.07       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,104.07      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,104.07    ราคาต่ าสุด /2565 24-ม.ค.-65

84 ยา จ านวน 1 รายการ 1,198.35       1,198.35       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,198.35      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,198.35    ราคาต่ าสุด /2565 24-ม.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 285,026.03    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31.....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 127,762.40    127,762.40    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 127,762.40   รพ.ชัยภูมิ 127,762.40    ราคาต่ าสุด /2565 25-ม.ค.-65

86 ยา จ านวน 2 รายการ 4,772.32       4,772.32       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,772.32      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,772.32    ราคาต่ าสุด /2565 25-ม.ค.-65

87 ยา จ านวน 1 รายการ 33,705.00     33,705.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 33,705.00     องค์การเภสัชกรรม 33,705.00   ราคาต่ าสุด 2614/2565 26-ม.ค.-65

88 ยา จ านวน 2 รายการ 5,640.00       5,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด5,640.00      บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด5,640.00    ราคาต่ าสุด 2615/2565 26-ม.ค.-65

89 ยา จ านวน 1 รายการ 13,200.00     13,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,200.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,200.00   ราคาต่ าสุด 2616/2565 26-ม.ค.-65

90 ยา จ านวน 2 รายการ 12,334.40     12,334.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด12,334.40     บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 12,334.40   ราคาต่ าสุด 2617/2565 26-ม.ค.-65

91 ยา จ านวน 1 รายการ 19,000.00     19,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,000.00     องค์การเภสัชกรรม 19,000.00   ราคาต่ าสุด 2618/2565 26-ม.ค.-65

92 ยา จ านวน 1 รายการ 24,075.00     24,075.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,075.00     องค์การเภสัชกรรม 24,075.00   ราคาต่ าสุด 2620/2565 26-ม.ค.-65

93 ยา จ านวน 1 รายการ 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00      บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,500.00    ราคาต่ าสุด 2621/2565 26-ม.ค.-65

94 ยา จ านวน 1 รายการ 6,400.00       6,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด6,400.00      บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด6,400.00    ราคาต่ าสุด 2622/2565 26-ม.ค.-65

95 ยา จ านวน 1 รายการ 1,750.00       1,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,750.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,750.00    ราคาต่ าสุด 2623/2565 26-ม.ค.-65

96 ยา จ านวน 3 รายการ 13,900.00     13,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด13,900.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด13,900.00   ราคาต่ าสุด 2644/2565 26-ม.ค.-65

97 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 12,000.00     บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 12,000.00   ราคาต่ าสุด 2646/2565 26-ม.ค.-65

98 ยา จ านวน 2 รายการ 11,140.00     11,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 11,140.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 11,140.00   ราคาต่ าสุด 2647/2565 26-ม.ค.-65

99 ยา จ านวน 1 รายการ 4,950.00       4,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 4,950.00      บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 4,950.00    ราคาต่ าสุด 2648/2565 26-ม.ค.-65

100 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกร จ ากัด 4,500.00      บริษัท แก้วมังกร จ ากัด 4,500.00    ราคาต่ าสุด 2649/2565 26-ม.ค.-65

101 ยา จ านวน 1 รายการ 291,014.36    291,014.36    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 291,014.36   รพ.ชัยภูมิ 291,014.36    ราคาต่ าสุด /2565 27-ม.ค.-65

102 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00     38,850.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00     โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00   ราคาต่ าสุด /2565 27-ม.ค.-65

103 ยา จ านวน 1 รายการ 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด4,000.00      สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด4,000.00    ราคาต่ าสุด 2643/2565 28-ม.ค.-65

104 ยา จ านวน 1 รายการ 2,050.00       2,050.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,050.00      องค์การเภสัชกรรม 2,050.00    ราคาต่ าสุด 2650/2565 28-ม.ค.-65

105 ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00       5,992.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,992.00      องค์การเภสัชกรรม 5,992.00    ราคาต่ าสุด 2651/2565 28-ม.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 644,535.48    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 2 รายการ 25,968.00     25,968.00      เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 25,968.00     ฝ่ายแพทย์แผนไทย 25,968.00   ราคาต่ าสุด /2565 28-ม.ค.-65

107 ยา จ านวน 8 รายการ 22,057.61     22,057.61      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต922,057.61     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต922,057.61   ราคาต่ าสุด /2565 28-ม.ค.-65

108 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธร ซัพพลาย 12,000.00     ร้านศศิธร ซัพพลาย 12,000.00   ราคาต่ าสุด 2652/2565 26-ม.ค.-65

109 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ56,000.00     56,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด56,000.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 56,000.00   ราคาต่ าสุด 2572/2565 10-ม.ค.-65

110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ51,500.00     51,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด51,500.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 51,500.00   ราคาต่ าสุด 2573/2565 10-ม.ค.-65

111 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 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 2574/2565 10-ม.ค.-65

112 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด4,500.00      บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด4,500.00    ราคาต่ าสุด 2575/2565 12-ม.ค.-65

113 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00     14,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคที(ประเทศไทย) จ ากัด14,000.00     บริษัท ดีเคที(ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.00   ราคาต่ าสุด 2576/2565 12-ม.ค.-65

114 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ87,000.00     87,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด87,000.00     บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด87,000.00   ราคาต่ าสุด 2577/2565 12-ม.ค.-65

115 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด7,000.00      บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 7,000.00    ราคาต่ าสุด 2578/2565 12-ม.ค.-65

116 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ38,500.00     38,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด38,500.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 38,500.00   ราคาต่ าสุด 2607/2565 19-ม.ค.-65

117 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ39,600.00     39,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด39,600.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00   ราคาต่ าสุด 2608/2565 19-ม.ค.-65

118 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ34,000.00     34,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด34,000.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 34,000.00   ราคาต่ าสุด 2609/2565 24-ม.ค.-65

119 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ45,500.00     45,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด45,500.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 45,500.00   ราคาต่ าสุด 2610/2565 24-ม.ค.-65

120 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ12,925.60     12,925.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด12,925.60     บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด12,925.60   ราคาต่ าสุด 2654/2565 20-ม.ค.-65

469,551.21    

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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121 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 329.00         329.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดัสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด329.00         บริษัท เอกชัย ดัสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด329.00       ราคาต่ าสุด 2655/2565 21-ม.ค.-65

122 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ6,449.00       6,449.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด6,449.00      บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,449.00    ราคาต่ าสุด 2656/2565 24-ม.ค.-65

123 วัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 18,682.20     18,682.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด18,682.20     บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด18,682.20   ราคาต่ าสุด 2657/2565 24-ม.ค.-65

124 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ1,616.50       1,616.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,616.50      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,616.50    ราคาต่ าสุด 2653/2565 26-ม.ค.-65

27,076.70   
รวมทั้งส้ิน 2,235,199.80  

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
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