
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 500.00         หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 500.00        ราคาต่ าสุด 00626/2566 3-ม.ค.-66

2 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามันสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด1,000.00      สถานีบริการน้ ามันสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00627/2566 3-ม.ค.-66

3 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 990.10       990.10      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 990.10         หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 990.10        ราคาต่ าสุด 00628/2566 3-ม.ค.-66

4 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 510.00       510.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 510.00         หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 510.00        ราคาต่ าสุด 00629/2566 3-ม.ค.-66

5 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00630/2566 3-ม.ค.-66

6 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00631/2566 3-ม.ค.-66

7 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00632/2566 3-ม.ค.-66

8 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00633/2566 3-ม.ค.-66

9 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00634/2566 3-ม.ค.-66

10 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00635/2566 3-ม.ค.-66

11 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 800.00       800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00         บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00        ราคาต่ าสุด 00636/2566 3-ม.ค.-66

12 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 300.00       300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 300.00         ร้านภักดีเภสัช 300.00        ราคาต่ าสุด 00639/2566 3-ม.ค.-66

13 ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00     2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 2,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 2,000.00     ราคาต่ าสุด 00641/2566 3-ม.ค.-66

14 วัสดุประปา จ านวน 1 รายการ 1,046.00     1,046.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,046.00      บริษัท อี เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,046.00     ราคาต่ าสุด 00642/2566 3-ม.ค.-66

15 จ้างติดต้ังวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ6,270.00     6,270.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,270.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,270.00     ราคาต่ าสุด 00646/2566 3-ม.ค.-66

16 ซ่อมแซมประตูโรงพักขยะ จ านวน 1 รายการ16,350.00   16,350.00  เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 16,350.00     นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 16,350.00    ราคาต่ าสุด 00650/2566 3-ม.ค.-66

17 ซ่อมแซมคอนกรีตทางลาดเอียง จ านวน 1 รายการ61,000.00   61,000.00  เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 61,000.00     นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 61,000.00    ราคาต่ าสุด 00655/2566 3-ม.ค.-66

18 ซ่อมแซมน้ าร่ัวดาดฟ้า จ านวน 1 รายการ 69,000.00   69,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บุรานินท์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด69,000.00     บริษัท บุรานินท์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด69,000.00    ราคาต่ าสุด 00656/2566 3-ม.ค.-66

19 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 100 รายการ51,891.00   51,891.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 51,891.00     ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 51,891.00    ราคาต่ าสุด 00680/2566 3-ม.ค.-66

20 จ้างเก็บขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 9,140.30     9,140.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 9,140.30      บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 9,140.30     ราคาต่ าสุด 00682/2566 3-ม.ค.-66

21 วัสดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 4,066.00     4,066.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 4,066.00      น้ าด่ืมไอคิว 4,066.00     ราคาต่ าสุด 00688/2566 3-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 230,863.40  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 จ้างเขียนแบบ จ านวน 1 รายการ 17,500.00   17,500.00  เฉพาะเจาะจง นายคมเคียว นาสมบัติ 17,500.00     นายคมเคียว นาสมบัติ 17,500.00    ราคาต่ าสุด 00645/2566 4-ม.ค.-66

23 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,620.00     3,620.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,620.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,620.00     ราคาต่ าสุด 00647/2566 4-ม.ค.-66

24 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00      ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00652/2566 4-ม.ค.-66

25 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00653/2566 4-ม.ค.-66

26 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00654/2566 4-ม.ค.-66

27 ซ้ือบริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 7 รายการ 900.00       900.00      เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 900.00         ชยุตา สูงสุมาลย์ 900.00        ราคาต่ าสุด 00644/2566 5-ม.ค.-66

28 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,590.00     3,590.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,590.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,590.00     ราคาต่ าสุด 00648/2566 5-ม.ค.-66

29 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00      เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00         ไทยเจริญการยาง 100.00        ราคาต่ าสุด 00651/2566 5-ม.ค.-66

30 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00      หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00657/2566 5-ม.ค.-66

31 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 1,000.00      หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00658/2566 5-ม.ค.-66

32 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 1,000.00      หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00659/2566 5-ม.ค.-66

33 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 870.00       870.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 870.00         ร้านมั่นใจบริการ 870.00        ราคาต่ าสุด 00660/2566 5-ม.ค.-66

34 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 630.00       630.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 630.00         ร้านมั่นใจบริการ 630.00        ราคาต่ าสุด 00661/2566 5-ม.ค.-66

35 อ๊อกซิเจน จ านวน 2 รายการ 2,225.60     2,225.60    เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,225.60      ดี.ดี.ออกซิเจน 2,225.60     ราคาต่ าสุด 00676/2566 5-ม.ค.-66

36 ซ่อมวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 2,280.00     2,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,280.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,280.00     ราคาต่ าสุด 00649/2566 6-ม.ค.-66

37 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00      ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00662/2566 6-ม.ค.-66

38 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 500.00         ร้านมั่นใจบริการ 500.00        ราคาต่ าสุด 00663/2566 6-ม.ค.-66

39 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00664/2566 6-ม.ค.-66

40 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ1,985.00     1,985.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พี วาย ออยล์ลูบริแคนท์ 1,985.00      หจก.พี วาย ออยล์ลูบริแคนท์ 1,985.00     ราคาต่ าสุด 00668/2566 6-ม.ค.-66

41 จ้างปรับที่โรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ 1,600.00     1,600.00    เฉพาะเจาะจง นายหนูเพลิน คลองหินลาด 1,600.00      นายหนูเพลิน คลองหินลาด 1,600.00     ราคาต่ าสุด 00669/2566 6-ม.ค.-66

42 ย้ายและติดต้ังป้ายไฟ จ านวน 2 รายการ125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ125,000.00   หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ125,000.00  ราคาต่ าสุด 00679/2566 6-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 168,800.60  

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 จ้างท าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ2,086.50     2,086.50    เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม2ิ,086.50      หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ 2,086.50     ราคาต่ าสุด 00712/2566 6-ม.ค.-66

44 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,200.00     1,200.00    เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00      สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00     ราคาต่ าสุด 00802/2566 6-ม.ค.-66

45 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 9,630.00     9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00      บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00     ราคาต่ าสุด 00675/2566 7-ม.ค.-66

46 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 4,830.00     4,830.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,830.00      ศุภกร พาณิชย์ 4,830.00     ราคาต่ าสุด 00665/2566 9-ม.ค.-66

47 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายการ305.00       305.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 305.00         หจก.ป้าย ดีไซน์ 305.00        ราคาต่ าสุด 00667/2566 9-ม.ค.-66

48 ซ่อมวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ1,230.00     1,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,230.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,230.00     ราคาต่ าสุด 00670/2566 9-ม.ค.-66

49 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,950.00     1,950.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,950.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,950.00     ราคาต่ าสุด 00692/2566 9-ม.ค.-66

50 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 1,450.00     1,450.00    เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 1,450.00      เสกสรรคการเกษตร 1,450.00     ราคาต่ าสุด 00666/2566 9-ม.ค.-66

51 ซ่อมวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 750.00       750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 750.00         ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 750.00        ราคาต่ าสุด 00671/2566 10-ม.ค.-66

52 ครุภัณฑ์ทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 459,000.00 459,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 459,000.00   บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 459,000.00  ราคาต่ าสุด 00677/2566 10-ม.ค.-66

53 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,950.00     1,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 1,950.00      หจก.พ พรรณภัทร 1,950.00     ราคาต่ าสุด 00715/2566 10-ม.ค.-66

54 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,500.00     4,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 4,500.00      หจก.พ พรรณภัทร 4,500.00     ราคาต่ าสุด 00716/2566 10-ม.ค.-66

55 จ้างเหมาซ่อมระบบประปา จ านวน 1 รายการ31,000.00   31,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรักเซอร์วิส 31,000.00     ร้านอุ่นรักเซอร์วิส 31,000.00    ราคาต่ าสุด 00865/2566 10-ม.ค.-66

56 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนงนุชผ้าม่าน 19,500.00     ร้านนงนุชผ้าม่าน 19,500.00    ราคาต่ าสุด 00868/2566 10-ม.ค.-66

57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4 รายการ7,110.00     7,110.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 7,110.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 7,110.00     ราคาต่ าสุด 00672/2566 11-ม.ค.-66

58 จ้างซ่อมทางเชื่อมตึกอุบัติเหตุและคลินิกโรคเร้ือรัง จ านวน 1 รายการ61,290.00   61,290.00  เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 61,290.00     นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 61,290.00    ราคาต่ าสุด 00674/2566 11-ม.ค.-66

59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ17,762.00   17,762.00  เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ17,762.00     หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม1ิ7,762.00    ราคาต่ าสุด 00713/2566 11-ม.ค.-66

60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ1,980.00     1,980.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,980.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,980.00     ราคาต่ าสุด 00673/2566 12-ม.ค.-66

61 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,500.00   13,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนิสร คอมพิวเตอร์ คอนเน็คชั่น13,500.00     หจก.ธนิสร คอมพิวเตอร์ คอนเน็คชั่น13,500.00    ราคาต่ าสุด 00694/2566 12-ม.ค.-66

62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 500.00         หจก.ป้าย ดีไซน์ 500.00        ราคาต่ าสุด 00693/2566 13-ม.ค.-66

63 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,230.00     1,230.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชัยภูมิ)1,230.00      บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชัยภูมิ)1,230.00     ราคาต่ าสุด 00697/2566 13-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 642,753.50  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 148.00       148.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชัยภูมิ)148.00         บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาชัยภูมิ)148.00        ราคาต่ าสุด 00698/2566 13-ม.ค.-66

65 วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ4,079.25     4,079.25    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ4,079.25      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ4,079.25     ราคาต่ าสุด 00702/2566 13-ม.ค.-66

66 ย้ายและติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ13,060.00   13,060.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 13,060.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 13,060.00    ราคาต่ าสุด 00726/2566 13-ม.ค.-66

67 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 5,950.00     5,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)5,950.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 5,950.00     ราคาต่ าสุด 00696/2566 13-ม.ค.-66

68 วัสดุบริโภค จ านวน 8 รายการ 5,453.25     5,453.25    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ5,453.25      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ5,453.25     ราคาต่ าสุด 00700/2566 13-ม.ค.-66

69 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ13,268.00   13,268.00  เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ13,268.00     หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม1ิ3,268.00    ราคาต่ าสุด 00714/2566 16-ม.ค.-66

70 ซ่อมเคร่ืองเติมอากาศ จ านวน 2 รายการ 2,280.00     2,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,280.00      ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,280.00     ราคาต่ าสุด 00727/2566 16-ม.ค.-66

71 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ2,000.00     2,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 2,000.00      หจก.ป้าย ดีไซน์ 2,000.00     ราคาต่ าสุด 00845/2566 16-ม.ค.-66

72 ซ่อมระบบอ๊อกซิเจน จ านวน 1 รายการ 20,800.00   20,800.00  เฉพาะเจาะจง SJ ซัพพลาย 20,800.00     SJ ซัพพลาย 20,800.00    ราคาต่ าสุด 00725/2566 17-ม.ค.-66

73 ซ่อมวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 680.00       680.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00         ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00        ราคาต่ าสุด 00728/2566 17-ม.ค.-66

74 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ700.00       700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 700.00         ร้านเอพีเอส 700.00        ราคาต่ าสุด 00746/2566 17-ม.ค.-66

75 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 370.00       370.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 370.00         ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 370.00        ราคาต่ าสุด 00743/2566 18-ม.ค.-66

76 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 4,710.00     4,710.00    เฉพาะเจาะจง นายราวิน อินธิจันทร์ 4,710.00      นายราวิน อินธิจันทร์ 4,710.00     ราคาต่ าสุด 00744/2566 18-ม.ค.-66

77 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ5,616.00     5,616.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 5,616.00      หจก.ป้าย ดีไซน์ 5,616.00     ราคาต่ าสุด 00745/2566 18-ม.ค.-66

78 โปรแกรมรีโมทหน้าจอ จ านวน 1 รายการ12,305.00   12,305.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ)่12,305.00     บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)12,305.00    ราคาต่ าสุด 00747/2566 18-ม.ค.-66

79 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 4,800.00     4,800.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,800.00      ศุภกร พาณิชย์ 4,800.00     ราคาต่ าสุด 00775/2566 18-ม.ค.-66

80 จ้างซ่อมทางเดินเชื่อมอาคาร จ านวน 1 รายการ79,800.00   79,800.00  เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 79,800.00     นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 79,800.00    ราคาต่ าสุด 00695/2566 19-ม.ค.-66

81 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,190.00     4,190.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 4,190.00      ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 4,190.00     ราคาต่ าสุด 00769/2566 20-ม.ค.-66

82 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,000.00      บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00770/2566 20-ม.ค.-66

83 ซ่อมวัสดุอื่น จ านวน 15 รายการ 5,115.00     5,115.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 5,115.00      บริษัท พันธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ ากัด 5,115.00     ราคาต่ าสุด 00772/2566 20-ม.ค.-66

84 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ3,540.00     3,540.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 3,540.00      หจก.ป้าย ดีไซน์ 3,540.00     ราคาต่ าสุด 00860/2566 20-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 189,864.50  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,250.00     1,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,250.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,250.00     ราคาต่ าสุด 00771/2566 23-ม.ค.-66

86 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 290.00       290.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 290.00         บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 290.00        ราคาต่ าสุด 00773/2566 23-ม.ค.-66

87 วัสดุการแพทย์ จ านวน 15 รายการ 29,990.00   29,990.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 29,990.00     หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 29,990.00    ราคาต่ าสุด 00774/2566 23-ม.ค.-66

88 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,600.00     5,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 5,600.00      หจก.พ พรรณภัทร 5,600.00     ราคาต่ าสุด 00777/2566 23-ม.ค.-66

89 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00782/2566 23-ม.ค.-66

90 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00      หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00783/2566 23-ม.ค.-66

91 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 14 รายการ12,060.00   12,060.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 12,060.00     หจก.ป้าย ดีไซน์ 12,060.00    ราคาต่ าสุด 00861/2566 23-ม.ค.-66

92 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 00784/2566 24-ม.ค.-66

93 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 00785/2566 24-ม.ค.-66

94 อ๊อกซิเจน จ านวน 4 รายการ 3,081.60     3,081.60    เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 3,081.60      ดี.ดี.ออกซิเจน 3,081.60     ราคาต่ าสุด 00786/2566 24-ม.ค.-66

95 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 26,950.00   26,950.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 26,950.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 26,950.00    ราคาต่ าสุด 00787/2566 24-ม.ค.-66

96 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00832/2566 24-ม.ค.-66

97 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00833/2566 24-ม.ค.-66

98 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ16,050.00   16,050.00  เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ16,050.00     หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม1ิ6,050.00    ราคาต่ าสุด 00863/2566 24-ม.ค.-66

99 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายการ4,708.00     4,708.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูม4ิ,708.00      หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ 4,708.00     ราคาต่ าสุด 00864/2566 24-ม.ค.-66

100 จ้างปรับปรุงศูนย์เปล จ านวน 1 รายการ250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 250,000.00   ร้านตราครุฑ 250,000.00  ราคาต่ าสุด 00807/2566 25-ม.ค.-66

101 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00834/2566 25-ม.ค.-66

102 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00835/2566 25-ม.ค.-66

103 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.จตุบุตร บริการ 1,000.00      หจก.จตุบุตร บริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00836/2566 25-ม.ค.-66

104 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 3,850.00     3,850.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)3,850.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,850.00     ราคาต่ าสุด 00841/2566 25-ม.ค.-66

105 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 74,880.00   74,880.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 74,880.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 74,880.00    ราคาต่ าสุด 00427/2566 26-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 436,709.60  

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00842/2566 26-ม.ค.-66

107 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 1,380.00     1,380.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ภักดี เกษตรภัณฑ์ 1,380.00      ร้าน ช.ภักดี เกษตรภัณฑ์ 1,380.00     ราคาต่ าสุด 00837/2566 26-ม.ค.-66

108 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00843/2566 26-ม.ค.-66

109 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ3,000.00     3,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 3,000.00      หจก.ป้าย ดีไซน์ 3,000.00     ราคาต่ าสุด 00862/2566 26-ม.ค.-66

110 ซ่อมระบบประปา จ านวน 1 รายการ 87,320.00   87,320.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรักเซอร์วิส 87,320.00     ร้านอุ่นรักเซอร์วิส 87,320.00    ราคาต่ าสุด 00866/2566 26-ม.ค.-66

111 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,990.00     2,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 2,990.00      บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 2,990.00     ราคาต่ าสุด 00867/2566 26-ม.ค.-66

112 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00844/2566 27-ม.ค.-66

113 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 2,360.63     2,360.63    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,360.63      บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 2,360.63     ราคาต่ าสุด 00856/2566 27-ม.ค.-66

114 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00869/2566 27-ม.ค.-66

115 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00870/2566 27-ม.ค.-66

116 วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 7,168.00     7,168.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)7,168.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 7,168.00     ราคาต่ าสุด 00858/2566 27-ม.ค.-66

117 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,800.00     4,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2)4,800.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,800.00     ราคาต่ าสุด 00859/2566 27-ม.ค.-66

118 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 5,122.50     5,122.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ5,122.50      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ5,122.50     ราคาต่ าสุด 00857/2566 27-ม.ค.-66

119 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 78.00         78.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนพดลเคร่ืองเขียน 78.00          ร้านนพดลเคร่ืองเขียน 78.00         ราคาต่ าสุด 00874/2566 27-ม.ค.-66

120 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00      หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00871/2566 30-ม.ค.-66

121 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00872/2566 30-ม.ค.-66

122 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00      หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00873/2566 30-ม.ค.-66

123 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 8,450.00     8,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,450.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,450.00     ราคาต่ าสุด 00876/2566 30-ม.ค.-66

124 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00877/2566 30-ม.ค.-66

125 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00878/2566 30-ม.ค.-66

126 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00879/2566 30-ม.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 133,669.13  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00880/2566 30-ม.ค.-66

128 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00881/2566 30-ม.ค.-66

129 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00882/2566 30-ม.ค.-66

130 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี เมด จ ากัด 250,000.00   บริษัท เอ็มจี เมด จ ากัด 250,000.00  ราคาต่ าสุด 00884/2566 30-ม.ค.-66

131 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     ราคาต่ าสุด 00886/2566 30-ม.ค.-66

132 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00      หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00     ราคาต่ าสุด 00887/2566 30-ม.ค.-66

133 เช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00     2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 2,000.00      นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 2,000.00     ราคาต่ าสุด 00776/2566 31-ม.ค.-66

134 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ95,000.00   95,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด95,000.00     บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด95,000.00    ราคาต่ าสุด 00724/2566 31-ม.ค.-66

135 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ820.00       820.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์ 820.00         หจก.ป้าย ดีไซน์ 820.00        ราคาต่ าสุด 00888/2566 31-ม.ค.-66

136 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 135.00       135.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนพดลเคร่ืองเขียน 135.00         ร้านนพดลเคร่ืองเขียน 135.00        ราคาต่ าสุด 00875/2566 31-ม.ค.-66

137 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,268.00     4,268.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ4,268.00      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ4,268.00     ราคาต่ าสุด 00699/2566 13-ม.ค.-66

138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ23,219.00   23,219.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 23,219.00     บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 23,219.00    ราคาต่ าสุด 00729/2566 20-ม.ค.-66

139 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ12,305.00   12,305.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12,305.00     บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12,305.00    ราคาต่ าสุด 00730/2566 20-ม.ค.-66

140 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,580.00     5,580.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด5,580.00      บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 5,580.00     ราคาต่ าสุด 00731/2566 20-ม.ค.-66

141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,350.00     5,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,350.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,350.00     ราคาต่ าสุด 00732/2566 20-ม.ค.-66

142 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,400.00   17,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00     หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00    ราคาต่ าสุด 00734/2566 20-ม.ค.-66

143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ25,697.00   25,697.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด25,697.00     บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด25,697.00    ราคาต่ าสุด 00733/2566 20-ม.ค.-66

144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ6,100.00     6,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 6,100.00      บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 6,100.00     ราคาต่ าสุด 00735/2566 20-ม.ค.-66

145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,200.00   19,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุญญิศา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 19,200.00     บริษัท ปุญญิศา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 19,200.00    ราคาต่ าสุด 00736/2566 20-ม.ค.-66

146 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ3,400.00     3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,400.00      บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,400.00     ราคาต่ าสุด 00737/2566 20-ม.ค.-66

147 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,300.00     6,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมติก จ ากัด 6,300.00      บริษัท ไซเอนซ์เมติก จ ากัด 6,300.00     ราคาต่ าสุด 00738/2566 23-ม.ค.-66

148 รวมทั้งหมด 481,774.00  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ32,880.00   32,880.00  เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 32,880.00     พิ พัฒน์ ผล 6 32,880.00    ราคาต่ าสุด 00739/2566 23-ม.ค.-66

150 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ20,550.00   20,550.00  เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 20,550.00     พิ พัฒน์ ผล 6 20,550.00    ราคาต่ าสุด 00740/2566 23-ม.ค.-66

151 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,000.00   10,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 10,000.00     หจก.เอ็น อี เมดิคอล 10,000.00    ราคาต่ าสุด 00741/2566 23-ม.ค.-66

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ4,620.00     4,620.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 4,620.00      บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 4,620.00     ราคาต่ าสุด 00742/2566 23-ม.ค.-66

153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,500.00     3,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 3,500.00      หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 3,500.00     ราคาต่ าสุด 00788/2566 24-ม.ค.-66

154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ2,280.00     2,280.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,280.00      หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,280.00     ราคาต่ าสุด 00778/2566 24-ม.ค.-66

155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,000.00     6,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 6,000.00      บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 6,000.00     ราคาต่ าสุด 00779/2566 24-ม.ค.-66

156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ10,135.04   10,135.04  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,135.04     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,135.04    ราคาต่ าสุด 00780/2566 24-ม.ค.-66

157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ5,140.00     5,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,140.00      บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,140.00     ราคาต่ าสุด 00781/2566 24-ม.ค.-66

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ26,275.00   26,275.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26,275.00     บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26,275.00    ราคาต่ าสุด 00808/2566 25-ม.ค.-66

159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 19,500.00     บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 19,500.00    ราคาต่ าสุด 00883/2566 30-ม.ค.-66

160 ยา จ านวน 1 รายการ 7,400.00     7,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด7,400.00      บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด7,400.00     ราคาต่ าสุด 00689/2566 9-ม.ค.-66

161 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00   20,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด20,700.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด20,700.00    ราคาต่ าสุด 00690/2566 9-ม.ค.-66

162 ยา จ านวน 1 รายการ 11,700.00   11,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด11,700.00     บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด11,700.00    ราคาต่ าสุด 00691/2566 9-ม.ค.-66

163 ยา จ านวน 2 รายการ 28,600.00   28,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 28,600.00     บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 28,600.00    ราคาต่ าสุด 00701/2566 9-ม.ค.-66

164 ยา จ านวน 1 รายการ 5,600.00     5,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 5,600.00      บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 5,600.00     ราคาต่ าสุด 00704/2566 9-ม.ค.-66

165 ยา จ านวน 1 รายการ 12,200.00   12,200.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,200.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,200.00    ราคาต่ าสุด 00705/2566 9-ม.ค.-66

166 ยา จ านวน 1 รายการ 7,200.00     7,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด7,200.00      บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด7,200.00     ราคาต่ าสุด 00706/2566 9-ม.ค.-66

167 ยา จ านวน 1 รายการ 9,503.40     9,503.40    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 99,503.40      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 99,503.40     ราคาต่ าสุด /2566 9-ม.ค.-66

168 ยา จ านวน 1 รายการ 3,378.96     3,378.96    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 103,378.96      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 103,378.96     ราคาต่ าสุด /2566 9-ม.ค.-66

169 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00     6,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 6,000.00      บริษัท มาสุ จ ากัด 6,000.00     ราคาต่ าสุด 00707/2566 10-ม.ค.-66

170 รวมทั้งหมด 253,162.40  

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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171 ยา จ านวน 1 รายการ 12,400.00   12,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 12,400.00     บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 12,400.00    ราคาต่ าสุด 00708/2566 10-ม.ค.-66

172 ยา จ านวน 1 รายการ 9,600.00     9,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,600.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,600.00     ราคาต่ าสุด 00709/2566 10-ม.ค.-66

173 ยา จ านวน 1 รายการ 2,528.64     2,528.64    เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,528.64      บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,528.64     ราคาต่ าสุด 00710/2566 10-ม.ค.-66

174 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00     8,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,250.00      บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,250.00     ราคาต่ าสุด 00711/2566 10-ม.ค.-66

175 ยา จ านวน 1 รายการ 12,500.00   12,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด12,500.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด12,500.00    ราคาต่ าสุด 00717/2566 10-ม.ค.-66

176 ยา จ านวน 1 รายการ 5,858.50     5,858.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,858.50      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,858.50     ราคาต่ าสุด 00718/2566 10-ม.ค.-66

177 ยา จ านวน 3 รายการ 19,160.00   19,160.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 19,160.00     บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 19,160.00    ราคาต่ าสุด 00750/2566 10-ม.ค.-66

178 ยา จ านวน 1 รายการ 74,810.03   74,810.03  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 74,810.03     รพ.ชัยภูมิ 74,810.03    ราคาต่ าสุด /2566 11-ม.ค.-66

179 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00     1,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด1,200.00      บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 1,200.00     ราคาต่ าสุด 00749/2566 12-ม.ค.-66

180 ยา จ านวน 7 รายการ 52,620.90   52,620.90  เฉพาะเจาะจง ส าน ากงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 952,620.90     ส าน ากงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 952,620.90    ราคาต่ าสุด /2566 12-ม.ค.-66

181 ยา จ านวน 1 รายการ 20,437.00   20,437.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,437.00     องค์การเภสัชกรรม 20,437.00    ราคาต่ าสุด 00748/2566 16-ม.ค.-66

182 ยา จ านวน 1 รายการ 4,950.00     4,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์แมนู จ ากัด 4,950.00      บริษัท โมเดอร์แมนู จ ากัด 4,950.00     ราคาต่ าสุด 00751/2566 16-ม.ค.-66

183 ยา จ านวน 2 รายการ 1,960.00     1,960.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,960.00      หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,960.00     ราคาต่ าสุด 00752/2566 16-ม.ค.-66

184 ยา จ านวน 1 รายการ 5,400.00     5,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,400.00      บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,400.00     ราคาต่ าสุด 00753/2566 16-ม.ค.-66

185 ยา จ านวน 1 รายการ 92,000.00   92,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 92,000.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 92,000.00    ราคาต่ าสุด 00754/2566 16-ม.ค.-66

186 ยา จ านวน 2 รายการ 5,920.00     5,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 5,920.00      บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 5,920.00     ราคาต่ าสุด 00755/2566 16-ม.ค.-66

187 ยา จ านวน 1 รายการ 14,000.00   14,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 14,000.00     บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 14,000.00    ราคาต่ าสุด 00766/2566 16-ม.ค.-66

188 ยา จ านวน 1 รายการ 79,500.00   79,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 79,500.00     บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 79,500.00    ราคาต่ าสุด 00767/2566 18-ม.ค.-66

189 ยา จ านวน 2 รายการ 7,450.00     7,450.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 7,450.00      บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 7,450.00     ราคาต่ าสุด 00789/2566 19-ม.ค.-66

190 ยา จ านวน 2 รายการ 11,100.00   11,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 11,100.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 11,100.00    ราคาต่ าสุด 00790/2566 19-ม.ค.-66

191 ยา จ านวน 1 รายการ 5,564.00     5,564.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,564.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,564.00     ราคาต่ าสุด 00791/2566 20-ม.ค.-66

รวมทั้งหมด 447,209.07  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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192 ยา จ านวน 1 รายการ 3,800.00     3,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด3,800.00      บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด3,800.00     ราคาต่ าสุด 00792/2566 20-ม.ค.-66

193 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 00793/2566 20-ม.ค.-66

194 ยา จ านวน 1 รายการ 3,595.20     3,595.20    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,595.20      องค์การเภสัชกรรม 3,595.20     ราคาต่ าสุด 00794/2566 23-ม.ค.-66

195 ยา จ านวน 2 รายการ 3,500.00     3,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด3,500.00      บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 3,500.00     ราคาต่ าสุด 00796/2566 23-ม.ค.-66

196 ยา จ านวน 1 รายการ 7,300.00     7,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300.00      บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300.00     ราคาต่ าสุด 00797/2566 23-ม.ค.-66

197 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 00798/2566 23-ม.ค.-66

198 ยา จ านวน 1 รายการ 17,655.00   17,655.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด17,655.00     บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด17,655.00    ราคาต่ าสุด 00799/2566 23-ม.ค.-66

199 ยา จ านวน 1 รายการ 1,900.00     1,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด1,900.00      บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 1,900.00     ราคาต่ าสุด 00800/2566 23-ม.ค.-66

200 ยา จ านวน 2 รายการ 27,544.00   27,544.00  เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 27,544.00     ฝ่ายแพทย์แผนไทย 27,544.00    ราคาต่ าสุด /2566 23-ม.ค.-66

201 ยา จ านวน 2 รายการ 8,460.00     8,460.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)8,460.00      บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)8,460.00     ราคาต่ าสุด 00801/2566 24-ม.ค.-66

202 ยา จ านวน 1 รายการ 6,900.00     6,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด6,900.00      บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด6,900.00     ราคาต่ าสุด 00803/2566 24-ม.ค.-66

203 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 00804/2566 24-ม.ค.-66

204 ยา จ านวน 1 รายการ 672.00       672.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 672.00         องค์การเภสัชกรรม 672.00        ราคาต่ าสุด 00805/2566 24-ม.ค.-66

205 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 00806/2566 24-ม.ค.-66

206 ยา จ านวน 1 รายการ 8,640.00     8,640.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,640.00      บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,640.00     ราคาต่ าสุด 00809/2566 24-ม.ค.-66

207 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00   10,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 10,500.00     บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 10,500.00    ราคาต่ าสุด 00838/2566 24-ม.ค.-66

208 ยา จ านวน 1 รายการ 11,750.00   11,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด11,750.00     บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด11,750.00    ราคาต่ าสุด 00839/2566 24-ม.ค.-66

209 ยา จ านวน 2 รายการ 5,475.00     5,475.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,475.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,475.00     ราคาต่ าสุด 00840/2566 24-ม.ค.-66

210 ยา จ านวน 1 รายการ 3,531.00     3,531.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,531.00      องค์การเภสัชกรรม 3,531.00     ราคาต่ าสุด 00855/2566 24-ม.ค.-66

211 ยา จ านวน 1 รายการ 47,319.41   47,319.41  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 47,319.41     รพ.ชัยภูมิ 47,319.41    ราคาต่ าสุด /2566 24-ม.ค.-66

212 ยา จ านวน 2 รายการ 42,110.10   42,110.10  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 942,110.10     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 942,110.10    ราคาต่ าสุด /2566 24-ม.ค.-66

รวมทั้งหมด 283,451.71  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)
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213 ยา จ านวน 1 รายการ 1,050.00     1,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,050.00      บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,050.00     ราคาต่ าสุด 00846/2566 25-ม.ค.-66

214 ยา จ านวน 1 รายการ 60,000.00   60,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการการแพทย์ จ ากัด60,000.00     บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการการแพทย์ จ ากัด60,000.00    ราคาต่ าสุด 00847/2566 25-ม.ค.-66

215 ยา จ านวน 1 รายการ 5,250.00     5,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 5,250.00      บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากัด 5,250.00     ราคาต่ าสุด 00848/2566 25-ม.ค.-66

216 ยา จ านวน 1 รายการ 13,000.00   13,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 13,000.00     บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 13,000.00    ราคาต่ าสุด 00849/2566 25-ม.ค.-66

217 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 00850/2566 25-ม.ค.-66

218 ยา จ านวน 1 รายการ 3,210.00     3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,210.00      บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,210.00     ราคาต่ าสุด 00852/2566 25-ม.ค.-66

219 ยา จ านวน 1 รายการ 2,750.00     2,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด2,750.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด2,750.00     ราคาต่ าสุด 00853/2566 25-ม.ค.-66

220 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00     3,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,200.00      บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,200.00     ราคาต่ าสุด 00854/2566 25-ม.ค.-66

221 ยา จ านวน 2 รายการ 4,100.00     4,100.00    เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส 4,100.00      รพ.จัตุรัส 4,100.00     ราคาต่ าสุด /2566 26-ม.ค.-66

222 ยา จ านวน 3 รายการ 4,660.77     4,660.77    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,660.77      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,660.77     ราคาต่ าสุด /2566 30-ม.ค.-66

223 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธร ซัพพลาย 19,500.00     ร้านศศิธร ซัพพลาย 19,500.00    ราคาต่ าสุด 00768/2566 18-ม.ค.-66

224 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ5,800.00     5,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด5,800.00      บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด5,800.00     ราคาต่ าสุด 00758/2566 11-ม.ค.-66

225 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด19,500.00     บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด19,500.00    ราคาต่ าสุด 00759/2566 11-ม.ค.-66

226 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,000.00   10,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกซ์แลบ จ ากัด 10,000.00     บริษัท เอกซ์แลบ จ ากัด 10,000.00    ราคาต่ าสุด 00760/2566 11-ม.ค.-66

227 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ33,360.00   33,360.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00     บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00    ราคาต่ าสุด 00761/2566 11-ม.ค.-66

228 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ12,600.00   12,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 12,600.00     บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 12,600.00    ราคาต่ าสุด 00762/2566 16-ม.ค.-66

229 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,500.00   12,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 12,500.00     บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 12,500.00    ราคาต่ าสุด 00763/2566 16-ม.ค.-66

230 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ13,100.00   13,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด13,100.00     บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด13,100.00    ราคาต่ าสุด 00764/2566 17-ม.ค.-66

231 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ25,000.00   25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 25,000.00     บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 25,000.00    ราคาต่ าสุด 00765/2566 20-ม.ค.-66

232 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 1 รายการ240,245.00 240,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 240,245.00   บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 240,245.00  ราคาต่ าสุด 00756/2566 24-ม.ค.-66

233 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 17 รายการ32,450.00   32,450.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 32,450.00     บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 32,450.00    ราคาต่ าสุด 00757/2566 24-ม.ค.-66

รวมทั้งหมด 524,275.77  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

234 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ41,589.00   41,589.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด41,589.00     บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด41,589.00    ราคาต่ าสุด 00885/2566 31-ม.ค.-66

235 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,180.00     2,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1998) จ ากัด 2,180.00      บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1998) จ ากัด 2,180.00     ราคาต่ าสุด 00683/2566 13-ม.ค.-66

236 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,320.00     1,320.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด 1,320.00      บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 1,320.00     ราคาต่ าสุด 00684/2566 13-ม.ค.-66

237 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 37 รายการ 29,330.00   29,330.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด29,330.00     บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด29,330.00    ราคาต่ าสุด 00685/2566 13-ม.ค.-66

238 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ 5,500.00     5,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 5,500.00      บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 5,500.00     ราคาต่ าสุด 00687/2566 13-ม.ค.-66

รวมทั้งหมด 79,919.00    

รวมทั้งส้ิน 3,872,452.68 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..มกราคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


