
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 35 รายการ24,405.00     24,405.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 24,405.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 24,405.00     ราคาต่ าสุด 2854/2565 01-มี.ค.-65

2 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 3,000.00       3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชนวิน จันทร 3,000.00     นายชนวิน จันทร 3,000.00      ราคาต่ าสุด 2855/2565 01-มี.ค.-65

3 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 16,650.00     16,650.00    เฉพาะเจาะจง นายอุดร ทองทิพย์ 16,650.00    นายอุดร ทองทิพย์ 16,650.00     ราคาต่ าสุด 2856/2565 01-มี.ค.-65

4 จ้างติดต้ังวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 รายการ23,670.00     23,670.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม2ิ3,670.00    หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ23,670.00     ราคาต่ าสุด 2858/2565 01-มี.ค.-65

5 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,110.00       2,110.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,110.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,110.00      ราคาต่ าสุด 2859/2565 01-มี.ค.-65

6 จ้างก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ10,395.20     10,395.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,395.20    บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,395.20     ราคาต่ าสุด 2866/2565 01-มี.ค.-65

7 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 39 รายการ 60,356.00     60,356.00    เฉพาะเจาะจง ปัทมาพาณิชย์ 60,356.00    ปัทมาพาณิชย์ 60,356.00     ราคาต่ าสุด 2880/2565 01-มี.ค.-65

8 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 4,950.00       4,950.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00      ราคาต่ าสุด 2892/2565 01-มี.ค.-65

9 จ้างซ่อมแซมโรงผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ63,900.00     63,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 63,900.00    ร้านรุ่งเดชแอร์ 63,900.00     ราคาต่ าสุด 2927/2565 01-มี.ค.-65

10 วัสดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 2,340.00       2,340.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,340.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,340.00      ราคาต่ าสุด 2860/2565 03-มี.ค.-65

11 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 85,600.00     85,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคูล จ ากัด 85,600.00    บริษัท เมดิคูล จ ากัด 85,600.00     ราคาต่ าสุด 2801/2565 03-มี.ค.-65

12 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ2,580.00       2,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 2,580.00     ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 2,580.00      ราคาต่ าสุด 2857/2565 04-มี.ค.-65

13 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,590.00       1,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,590.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,590.00      ราคาต่ าสุด 2861/2565 04-มี.ค.-65

14 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 3,643.00       3,643.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 3,643.00     หจก.ฟ้าภักดี 3,643.00      ราคาต่ าสุด 2862/2565 04-มี.ค.-65

15 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 2,289.80       2,289.80     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 2,289.80     ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 2,289.80      ราคาต่ าสุด 2863/2565 04-มี.ค.-65

16 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 200.00         200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้หมวย 200.00        ร้านเจ้หมวย 200.00         ราคาต่ าสุด 2864/2565 04-มี.ค.-65

17 จ้างซ่อมแซมบ้านพัก จ านวน 1 รายการ14,310.00     14,310.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 14,310.00    ร้านตราครุฑ 14,310.00     ราคาต่ าสุด 2931/2565 04-มี.ค.-65

18 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 54,000.00     54,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 54,000.00    บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 54,000.00     ราคาต่ าสุด 2369/2565 07-มี.ค.-65

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 14,860.00     14,860.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 14,860.00    บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 14,860.00     ราคาต่ าสุด 2867/2565 07-มี.ค.-65

20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ17,840.00     17,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 17,840.00    บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 17,840.00     ราคาต่ าสุด 2868/2565 07-มี.ค.-65

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,035.00       3,035.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 3,035.00     บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 3,035.00      ราคาต่ าสุด 2875/2565 07-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 411,724.00   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 จ้างติดต้ังฉากกั้นPVC จ านวน 1 รายการ22,525.00     22,525.00    เฉพาะเจาะจง วัชรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 22,525.00    วัชรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 22,525.00     ราคาต่ าสุด 2877/2565 07-มี.ค.-65

23 บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 10,272.00     10,272.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00    บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00     ราคาต่ าสุด 2887/2565 07-มี.ค.-65

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 1,074.00       1,074.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,074.00     บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด1,074.00      ราคาต่ าสุด 2876/2565 08-มี.ค.-65

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 5,400.00       5,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 5,400.00     บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 5,400.00      ราคาต่ าสุด 2878/2565 09-มี.ค.-65

26 จ้างเหมาขุดดิน จ านวน 1 รายการ 2,000.00       2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวงค์ ปาปะโน 2,000.00     นายวงค์ ปาปะโน 2,000.00      ราคาต่ าสุด 2894/2565 10-มี.ค.-65

27 ครุภัณฑ์อื่น จ านวน 1 รายการ 34,999.70     34,999.70    เฉพาะเจาะจง หจก.ดังธนพัฒน์ 34,999.70    หจก.ดังธนพัฒน์ 34,999.70     ราคาต่ าสุด 2797/2565 11-มี.ค.-65

28 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 1,537.59       1,537.59     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,537.59     บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,537.59      ราคาต่ าสุด 2891/2565 11-มี.ค.-65

29 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 4,140.00       4,140.00     เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,140.00     ศุภกร พาณิชย์ 4,140.00      ราคาต่ าสุด 2893/2565 11-มี.ค.-65

31 ซ่อมอาคารบ้านพัก จ านวน 1 รายการ 21,510.00     21,510.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 21,510.00    ร้านตราครุฑ 21,510.00     ราคาต่ าสุด 2932/2565 11-มี.ค.-65

31 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 13 รายการ 6,440.70       6,440.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 6,440.70     บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 6,440.70      ราคาต่ าสุด 2906/2565 14-มี.ค.-65

32 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 85.00           85.00         เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 85.00         มารีย์ซีตัส 85.00          ราคาต่ าสุด 2908/2565 14-มี.ค.-65

33 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,400.00       1,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 1,400.00     ร้านเอพีเอส 1,400.00      ราคาต่ าสุด 2926/2565 14-มี.ค.-65

34 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 42 รายการ 80,759.00     80,759.00    เฉพาะเจาะจง ปัทมาพาณิชย์ 80,759.00    ปัทมาพาณิชย์ 80,759.00     ราคาต่ าสุด 2882/2565 15-มี.ค.-65

35 บริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 6 รายการ 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 800.00        ชยุตา สูงสุมาลย์ 800.00         ราคาต่ าสุด 2907/2565 15-มี.ค.-65

36 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 30,980.00     30,980.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 30,980.00    ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 30,980.00     ราคาต่ าสุด 2913/2565 15-มี.ค.-65

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,973.00       2,973.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,973.00     บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,973.00      ราคาต่ าสุด 2888/2565 15-มี.ค.-65

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,313.00       1,313.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,313.00     บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,313.00      ราคาต่ าสุด 2889/2565 15-มี.ค.-65

39 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ22,090.00     22,090.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 22,090.00    บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 22,090.00     ราคาต่ าสุด 2883/2565 15-มี.ค.-65

40 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 3,110.00       3,110.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 3,110.00     บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 3,110.00      ราคาต่ าสุด 2890/2565 15-มี.ค.-65

41 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 180.00         180.00        เฉพาะเจาะจง อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 180.00        อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 180.00         ราคาต่ าสุด 2924/2565 16-มี.ค.-65

42 ซ่อมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ1,180.00       1,180.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 1,180.00     ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 1,180.00      ราคาต่ าสุด 2925/2565 16-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 254,768.99   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างท าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 360.00        ร้านเอพีเอส 360.00         ราคาต่ าสุด 2930/2565 16-มี.ค.-65

44 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 990.00         990.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00        บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00         ราคาต่ าสุด 2936/2565 16-มี.ค.-65

45 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 50,000.00     50,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด50,000.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด50,000.00     ราคาต่ าสุด 2879/2565 17-มี.ค.-65

46 จ้างท าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ240.00         240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 240.00        ร้านเอพีเอส 240.00         ราคาต่ าสุด 2937/2565 17-มี.ค.-65

47 จ้างท าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ1,800.00       1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์ 1,800.00     ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์ 1,800.00      ราคาต่ าสุด 2938/2565 17-มี.ค.-65

48 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 2,460.00       2,460.00     เฉพาะเจาะจง เอี๋ยวฮงพานิช 2,460.00     เอี๋ยวฮงพานิช 2,460.00      ราคาต่ าสุด 2939/2565 17-มี.ค.-65

49 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ23,277.50     23,277.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 23,277.50    บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 23,277.50     ราคาต่ าสุด 2940/2565 17-มี.ค.-65

50 ซ่อมแซมบ้านพัก จ านวน 1 รายการ 17,660.00     17,660.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 17,660.00    ร้านตราครุฑ 17,660.00     ราคาต่ าสุด 2933/2565 18-มี.ค.-65

51 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 3,920.00       3,920.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,920.00     บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 3,920.00      ราคาต่ าสุด 2941/2565 18-มี.ค.-65

52 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,200.00       1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,200.00     บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด1,200.00      ราคาต่ าสุด 2943/2565 18-มี.ค.-65

53 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 15,215.40     15,215.40    เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง 15,215.40    พีทาม เทรดด้ิง 15,215.40     ราคาต่ าสุด 2944/2565 21-มี.ค.-65

54 จ้างซ่อมแซมหลังคา จ านวน 1 รายการ 73,000.00     73,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 73,000.00    นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 73,000.00     ราคาต่ าสุด 2945/2565 21-มี.ค.-65

55 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 50,000.00     50,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 50,000.00    บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 50,000.00     ราคาต่ าสุด 2881/2565 21-มี.ค.-65

56 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 7,000.00       7,000.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 7,000.00     น้ าด่ืมไอคิว 7,000.00      ราคาต่ าสุด 2946/2565 21-มี.ค.-65

57 วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,730.00       4,730.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 4,730.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 4,730.00      ราคาต่ าสุด 2962/2565 21-มี.ค.-65

58 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 7,040.00       7,040.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิแสงเจริญ จ ากัด 7,040.00     บริษัท ชัยภูมิแสงเจริญ จ ากัด 7,040.00      ราคาต่ าสุด 2977/2565 21-มี.ค.-65

59 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 17,000.00     17,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 17,000.00    บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด17,000.00     ราคาต่ าสุด 2961/2565 22-มี.ค.-65

60 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ248,250.00   248,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด248,250.00  บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด248,250.00   ราคาต่ าสุด 2978/2565 23-มี.ค.-65

61 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,200.00       1,200.00     เฉพาะเจาะจง แสวงเฟอร์นิเจอร์ 1,200.00     แสวงเฟอร์นิเจอร์ 1,200.00      ราคาต่ าสุด 2988/2565 24-มี.ค.-65

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,500.00       3,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด 3,500.00     บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด3,500.00      ราคาต่ าสุด 2874/2565 08-มี.ค.-65

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ6,580.00       6,580.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,580.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,580.00      ราคาต่ าสุด 2869/2565 08-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 535,422.90   

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ14,920.00     14,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 14,920.00    บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 14,920.00     ราคาต่ าสุด 2870/2565 08-มี.ค.-65

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ31,980.00     31,980.00    เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 31,980.00    พิ พัฒน์ ผล 6 31,980.00     ราคาต่ าสุด 2871/2565 08-มี.ค.-65

66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ34,000.00     34,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 34,000.00    หจก.เอ็น อี เมดิคอล 34,000.00     ราคาต่ าสุด 2872/2565 08-มี.ค.-65

67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ8,200.00       8,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 8,200.00     บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 8,200.00      ราคาต่ าสุด 2873/2565 08-มี.ค.-65

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคลีน เมดิคอล จ ากัด 10,000.00    บริษัท ไบโอคลีน เมดิคอล จ ากัด 10,000.00     ราคาต่ าสุด 2884/2565 09-มี.ค.-65

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ14,498.00     14,498.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี ดี เซอร์จิคอล ซัพพลาย14,498.00    บริษัท เอ็ม บี ดี เซอร์จิคอล ซัพพลาย14,498.00     ราคาต่ าสุด 2885/2565 10-มี.ค.-65

70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,500.00       3,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,500.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,500.00      ราคาต่ าสุด 2886/2565 10-มี.ค.-65

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,500.00     10,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมดิกา จ ากัด 10,500.00    บริษัท ไซเอนซ์เมดิกา จ ากัด 10,500.00     ราคาต่ าสุด 2914/2565 13-มี.ค.-65

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,000.00       6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,000.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,000.00      ราคาต่ าสุด 2915/2565 13-มี.ค.-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ2,400.00       2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,400.00     หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,400.00      ราคาต่ าสุด 2916/2565 13-มี.ค.-65

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ21,600.00     21,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด21,600.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด21,600.00     ราคาต่ าสุด 2917/2565 13-มี.ค.-65

75 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ26,850.00     26,850.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 26,850.00    บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 26,850.00     ราคาต่ าสุด 2942/2565 18-มี.ค.-65

76 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ10,680.00     10,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 10,680.00    บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 10,680.00     ราคาต่ าสุด 2952/2565 18-มี.ค.-65

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,296.50       5,296.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,296.50     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,296.50      ราคาต่ าสุด 2969/2565 18-มี.ค.-65

78 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,840.00     12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด12,840.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด12,840.00     ราคาต่ าสุด 2970/2565 18-มี.ค.-65

79 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ18,040.00     18,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 18,040.00    บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 18,040.00     ราคาต่ าสุด 2971/2565 18-มี.ค.-65

80 ยา จ านวน 1 รายการ 64,835.36     64,835.36    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 64,835.36    รพ.ชัยภูมิ 64,835.36     ราคาต่ าสุด /2565 01-มี.ค.-65

81 ยา จ านวน 1 รายการ 450.00         450.00        เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวระเหว 450.00        รพ.หนองบัวระเหว 450.00         ราคาต่ าสุด /2565 01-มี.ค.-65

82 ยา จ านวน 1 รายการ 24,010.80     24,010.80    เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 24,010.80    รพ.หนองบัวแดง 24,010.80     ราคาต่ าสุด /2565 02-มี.ค.-65

83 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00       2,250.00     เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,250.00     สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,250.00      ราคาต่ าสุด 2910/2565 04-มี.ค.-65

84 ยา จ านวน 1 รายการ 3,638.00       3,638.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00     บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,638.00      ราคาต่ าสุด 2922/2565 04-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 326,488.66   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 5 รายการ 47,401.00     47,401.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,401.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,401.00     ราคาต่ าสุด 2923/2565 04-มี.ค.-65

86 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00     28,890.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00    องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 2947/2565 04-มี.ค.-65

87 ยา จ านวน 1 รายการ 11,097.52     11,097.52    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต911,097.52    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต911,097.52     ราคาต่ าสุด /2565 04-มี.ค.-65

88 ยา จ านวน 1 รายการ 6,500.00       6,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,500.00     บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,500.00      ราคาต่ าสุด 2951/2565 07-มี.ค.-65

89 ยา จ านวน 1 รายการ 1,750.00       1,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,750.00     หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,750.00      ราคาต่ าสุด 2954/2565 07-มี.ค.-65

90 ยา จ านวน 1 รายการ 6,750.00       6,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969)จ ากัด6,750.00     บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969)จ ากัด6,750.00      ราคาต่ าสุด 2955/2565 07-มี.ค.-65

91 ยา จ านวน 1 รายการ 3,514.95       3,514.95     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด3,514.95     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด3,514.95      ราคาต่ าสุด 2956/2565 07-มี.ค.-65

92 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00       5,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 5,100.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 5,100.00      ราคาต่ าสุด 2957/2565 07-มี.ค.-65

93 ยา จ านวน 1 รายการ 6,335.60       6,335.60     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต96,335.60     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต96,335.60      ราคาต่ าสุด /2565 07-มี.ค.-65

94 ยา จ านวน 2 รายการ 334,729.66   334,729.66  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 334,729.66  รพ.ชัยภูมิ 334,729.66   ราคาต่ าสุด /2565 07-มี.ค.-65

95 ยา จ านวน 3 รายการ 84,824.80     84,824.80    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต984,824.80    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต984,824.80     ราคาต่ าสุด /2565 07-มี.ค.-65

96 ยา จ านวน 3 รายการ 48,992.00     48,992.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 48,992.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 48,992.00     ราคาต่ าสุด /2565 07-มี.ค.-65

97 ยา จ านวน 2 รายการ 1,590.96       1,590.96     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,590.96     รพ.ชัยภูมิ 1,590.96      ราคาต่ าสุด /2565 07-มี.ค.-65

98 ยา จ านวน 4 รายการ 20,125.00     20,125.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,125.00    องค์การเภสัชกรรม 20,125.00     ราคาต่ าสุด 2918/2565 08-มี.ค.-65

99 ยา จ านวน 5 รายการ 33,649.80     33,649.80    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต933,649.80    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต933,649.80     ราคาต่ าสุด /2565 09-มี.ค.-65

100 ยา จ านวน 1 รายการ 1,616.64       1,616.64     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,616.64     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,616.64      ราคาต่ าสุด /2565 09-มี.ค.-65

101 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00       3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,000.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,000.00      ราคาต่ าสุด 2928/2565 10-มี.ค.-65

102 ยา จ านวน 1 รายการ 6,750.00       6,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,750.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,750.00      ราคาต่ าสุด 2929/2565 10-มี.ค.-65

103 ยา จ านวน 1 รายการ 19,902.00     19,902.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 19,902.00    บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 19,902.00     ราคาต่ าสุด 2958/2565 10-มี.ค.-65

104 ยา จ านวน 1 รายการ 24,010.80     24,010.80    เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 24,010.80    รพ.หนองบัวแดง 24,010.80     ราคาต่ าสุด /2565 10-มี.ค.-65

105 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00     28,890.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00    องค์การเภสัชกรรม 28,890.00     ราคาต่ าสุด 2912/2565 11-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 725,420.73   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 20,843.60     20,843.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด 20,843.60    บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด 20,843.60     ราคาต่ าสุด 2959/2565 11-มี.ค.-65

107 ยา จ านวน 1 รายการ 28,800.00     28,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 28,800.00    บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 28,800.00     ราคาต่ าสุด 2960/2565 11-มี.ค.-65

108 ยา จ านวน 1 รายการ 5,000.00       5,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,000.00     บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,000.00      ราคาต่ าสุด 2964/2565 11-มี.ค.-65

109 ยา จ านวน 1 รายการ 20,160.00     20,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 20,160.00    บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด20,160.00     ราคาต่ าสุด 2965/2565 11-มี.ค.-65

110 ยา จ านวน 1 รายการ 1,369.60       1,369.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,369.60     บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,369.60      ราคาต่ าสุด 2966/2565 11-มี.ค.-65

111 ยา จ านวน 1 รายการ 4,450.00       4,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,450.00     บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,450.00      ราคาต่ าสุด 2967/2565 11-มี.ค.-65

112 ยา จ านวน 1 รายการ 4,686.60       4,686.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท เดเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,686.60     บริษัท เดเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,686.60      ราคาต่ าสุด 2968/2565 11-มี.ค.-65

113 ยา จ านวน 1 รายการ 1,500.00       1,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด1,500.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด1,500.00      ราคาต่ าสุด 2972/2565 11-มี.ค.-65

114 ยา จ านวน 1 รายการ 2,800.00       2,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 2,800.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 2,800.00      ราคาต่ าสุด 2973/2565 11-มี.ค.-65

115 ยา จ านวน 1 รายการ 3,500.00       3,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,500.00     องค์การเภสัชกรรม 3,500.00      ราคาต่ าสุด 2911/2565 14-มี.ค.-65

116 ยา จ านวน 2 รายการ 8,825.00       8,825.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 8,825.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 8,825.00      ราคาต่ าสุด 2935/2565 14-มี.ค.-65

117 ยา จ านวน 2 รายการ 25,050.00     25,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,050.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด25,050.00     ราคาต่ าสุด 2974/2565 14-มี.ค.-65

118 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00     36,594.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00     ราคาต่ าสุด 2975/2565 14-มี.ค.-65

119 ยา จ านวน 1 รายการ 12,750.00     12,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00    บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00     ราคาต่ าสุด 2976/2565 14-มี.ค.-65

120 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00     11,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00    บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด11,000.00     ราคาต่ าสุด 2983/2565 14-มี.ค.-65

121 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00     39,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด39,900.00    บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด39,900.00     ราคาต่ าสุด 2984/2565 14-มี.ค.-65

122 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00       8,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 8,250.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 8,250.00      ราคาต่ าสุด 2985/2565 14-มี.ค.-65

123 ยา จ านวน 1 รายการ 5,375.00       5,375.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,375.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,375.00      ราคาต่ าสุด 2986/2565 14-มี.ค.-65

124 ยา จ านวน 1 รายการ 1,155.60       1,155.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,155.60     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,155.60      ราคาต่ าสุด 2987/2565 14-มี.ค.-65

125 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 14-มี.ค.-65

126 ยา จ านวน 1 รายการ 24,010.80     24,010.80    เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 24,010.80    รพ.หนองบัวแดง 24,010.80     ราคาต่ าสุด /2565 15-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 336,999.31   

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 700.00        รพ.ชัยภูมิ 700.00         ราคาต่ าสุด /2565 17-มี.ค.-65

128 ยา จ านวน 1 รายการ 164,582.06   164,582.06  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 164,582.06  รพ.ชัยภูมิ 164,582.06   ราคาต่ าสุด /2565 17-มี.ค.-65

129 ยา จ านวน 1 รายการ 22,470.00     22,470.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,470.00    องค์การเภสัชกรรม 22,470.00     ราคาต่ าสุด 2948/2565 18-มี.ค.-65

130 ยา จ านวน 1 รายการ 1,605.00       1,605.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,605.00     องค์การเภสัชกรรม 1,605.00      ราคาต่ าสุด 2949/2565 18-มี.ค.-65

131 ยา จ านวน 1 รายการ 21,200.00     21,200.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,200.00    องค์การเภสัชกรรม 21,200.00     ราคาต่ าสุด 2950/2565 18-มี.ค.-65

132 ยา จ านวน 3 รายการ 9,480.04       9,480.04     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,480.04     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,480.04      ราคาต่ าสุด /2565 18-มี.ค.-65

133 ยา จ านวน 4 รายการ 4,653.43       4,653.43     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,653.43     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,653.43      ราคาต่ าสุด /2565 18-มี.ค.-65

134 ยา จ านวน 1 รายการ 9,604.32       9,604.32     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 9,604.32     รพ.ชัยภูมิ 9,604.32      ราคาต่ าสุด /2565 18-มี.ค.-65

135 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 2909/2565 21-มี.ค.-65

136 ยา จ านวน 1 รายการ 118,298.52   118,298.52  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 118,298.52  รพ.ชัยภูมิ 118,298.52   ราคาต่ าสุด /2565 21-มี.ค.-65

137 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00     10,500.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,500.00    องค์การเภสัชกรรม 10,500.00     ราคาต่ าสุด 2963/2565 22-มี.ค.-65

138 ยา จ านวน 2 รายการ 246,812.81   246,812.81  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 246,812.81  รพ.ชัยภูมิ 246,812.81   ราคาต่ าสุด /2565 22-มี.ค.-65

139 ยา จ านวน 2 รายการ 588.87         588.87        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9588.87        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9588.87         ราคาต่ าสุด /2565 23-มี.ค.-65

140 ยา จ านวน 1 รายการ 16,007.20     16,007.20    เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 16,007.20    รพ.หนองบัวแดง 16,007.20     ราคาต่ าสุด /2565 23-มี.ค.-65

141 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 41,160.76     41,160.76    เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง 41,160.76    พีทาม เทรดด้ิง 41,160.76     ราคาต่ าสุด 2920/2565 04-มี.ค.-65

142 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,630.00       9,630.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,630.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด9,630.00      ราคาต่ าสุด 2953/2565 07-มี.ค.-65

143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ104,400.00   104,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 104,400.00  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 104,400.00   ราคาต่ าสุด 2895/2565 07-มี.ค.-65

144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ49,160.00     49,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 49,160.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 49,160.00     ราคาต่ าสุด 2896/2565 07-มี.ค.-65

145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 8 รายการ13,540.00     13,540.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 13,540.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 13,540.00     ราคาต่ าสุด 2897/2565 07-มี.ค.-65

146 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 2898/2565 08-มี.ค.-65

147 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ130,500.00   130,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 130,500.00  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 130,500.00   ราคาต่ าสุด 2899/2565 11-มี.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 1,013,602.41  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ35,000.00     35,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 35,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 35,000.00     ราคาต่ าสุด 2900/2565 14-มี.ค.-65

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ12,800.00     12,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 12,800.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 12,800.00     ราคาต่ าสุด 2901/2565 14-มี.ค.-65

150 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ29,700.00     29,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 29,700.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 29,700.00     ราคาต่ าสุด 2902/2565 14-มี.ค.-65

151 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ95,700.00     95,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 95,700.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 95,700.00     ราคาต่ าสุด 2979/2565 15-มี.ค.-65

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ87,000.00     87,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 87,000.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 87,000.00     ราคาต่ าสุด 2980/2565 18-มี.ค.-65

153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ78,300.00     78,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 78,300.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 78,300.00     ราคาต่ าสุด 2981/2565 23-มี.ค.-65

154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ95,700.00     95,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 95,700.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 95,700.00     ราคาต่ าสุด 2982/2565 28-มี.ค.-65

155 ค่าซ่อมยูนิตท าฟัน จ านวน 1 รายการ 15,000.00     15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด15,000.00    บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด15,000.00     ราคาต่ าสุด 2903/2565 09-มี.ค.-65

156 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 30 รายการ24,145.00     24,145.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด24,145.00    บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด24,145.00     ราคาต่ าสุด 2904/2565 14-มี.ค.-65

157 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ 9,300.00       9,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 9,300.00     บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 9,300.00      ราคาต่ าสุด 2905/2565 14-มี.ค.-65

482,645.00   

รวมทั้งส้ิน 4,087,072.00    

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
         นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....25.....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา














