
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 100 รายการ49,354.00        49,354.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 49,354.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 49,354.00       ราคาต่ าสุด 00894/2566 1-ก.พ.-66

2 สมุนไพร จ านวน 2 รายการ 31,725.00        31,725.00     เฉพาะเจาะจง นายอุดร ทองทิพย์ 31,725.00    นายอุดร ทองทิพย์ 31,725.00       ราคาต่ าสุด 00895/2566 1-ก.พ.-66

3 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,500.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,500.00         ราคาต่ าสุด 00896/2566 1-ก.พ.-66

4 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 7,380.00          7,380.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 7,380.00      อู่ช่างรัตน์ 7,380.00         ราคาต่ าสุด 00897/2566 1-ก.พ.-66

5 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 14,197.00        14,197.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเทเลคอมชัยภูมิ จ ากัด 14,197.00    บริษัท เจริญเทเลคอมชัยภูมิ จ ากัด 14,197.00       ราคาต่ าสุด 00901/2566 1-ก.พ.-66

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 1,190.00          1,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,190.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,190.00         ราคาต่ าสุด 00902/2566 1-ก.พ.-66

7 จ้างเก็บขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 10,680.00        10,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,680.00    บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,680.00       ราคาต่ าสุด 00928/2566 1-ก.พ.-66

8 จ้างเข้าเล่ม จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00       เฉพาะเจาะจง คิวซีเซ็นเตอร์ 1,500.00      คิวซีเซ็นเตอร์ 1,500.00         ราคาต่ าสุด 00898/2566 2-ก.พ.-66

9 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 2,080.00          2,080.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 2,080.00      อู่ช่างรัตน์ 2,080.00         ราคาต่ าสุด 00899/2566 3-ก.พ.-66

10 จ้างท าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ63,000.00        63,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)63,000.00    นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)63,000.00       ราคาต่ าสุด 00924/2566 3-ก.พ.-66

11 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 8 รายการ 13,210.00        13,210.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 13,210.00    อู่ช่างรัตน์ 13,210.00       ราคาต่ าสุด 00905/2566 6-ก.พ.-66

12 ร้านภักดี สตีล (พงษ์ศักด์ิ ค้าเหล็ก สาขา3) จ านวน 6 รายการ22,393.00        22,393.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภักดี สตีล (พงษ์ศักด์ิ ค้าเหล็ก สาขา3) 22,393.00    ร้านภักดี สตีล (พงษ์ศักด์ิ ค้าเหล็ก สาขา3)22,393.00       ราคาต่ าสุด 00918/2566 6-ก.พ.-66

13 บริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 4 รายการ 500.00            500.00         เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 500.00        ชยุตา สูงสุมาลย์ 500.00           ราคาต่ าสุด 00900/2566 7-ก.พ.-66

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 13,090.00        13,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 13,090.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 13,090.00       ราคาต่ าสุด 00903/2566 7-ก.พ.-66

15 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด 9,630.00      บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00         ราคาต่ าสุด 00915/2566 7-ก.พ.-66

16 จ้างท าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ44,000.00        44,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)44,000.00    นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)44,000.00       ราคาต่ าสุด 00925/2566 7-ก.พ.-66

17 จ้างปรับปรุงห้องเปล่ียนเส้ือผ้าห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ17,700.00        17,700.00     เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 17,700.00    นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 17,700.00       ราคาต่ าสุด 01053/2566 7-ก.พ.-66

18 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 11,220.00        11,220.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 11,220.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 11,220.00       ราคาต่ าสุด 00904/2566 8-ก.พ.-66

19 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 8 รายการ 11,330.00        11,330.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 11,330.00    อู่ช่างรัตน์ 11,330.00       ราคาต่ าสุด 00906/2566 9-ก.พ.-66

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 8,070.00          8,070.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,070.00      ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 8,070.00         ราคาต่ าสุด 00919/2566 9-ก.พ.-66

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 792.00            792.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูม7ิ92.00        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ792.00           ราคาต่ าสุด 00920/2566 9-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 334,541.00      

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง 900.00        จักรปูทอง 900.00           ราคาต่ าสุด 00921/2566 9-ก.พ.-66

23 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,035.00          1,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 1,035.00      บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)1,035.00         ราคาต่ าสุด 00922/2566 9-ก.พ.-66

24 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 77,000.00        77,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 77,000.00    บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 77,000.00       ราคาต่ าสุด 00719/2566 10-ก.พ.-66

25 วัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 2,300.00          2,300.00       เฉพาะเจาะจง ยานยนต์ออโต้ซาวด์ 2,300.00      ยานยนต์ออโต้ซาวด์ 2,300.00         ราคาต่ าสุด 00917/2566 10-ก.พ.-66

26 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 1,337.50          1,337.50       เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 1,337.50      หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 1,337.50         ราคาต่ าสุด 00923/2566 10-ก.พ.-66

27 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 280.00            280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทเวนต้ี ช็อป 280.00        หจก.ทีทเวนต้ี ช็อป 280.00           ราคาต่ าสุด 00929/2566 10-ก.พ.-66

28 จ้างท าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ58,500.00        58,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)58,500.00    นายชัยวัฒน์ ไชยจริยางาม (by เที่ยงท า ดีไซน์)58,500.00       ราคาต่ าสุด 00926/2566 13-ก.พ.-66

29 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 49,800.00        49,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 49,800.00    หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 49,800.00       ราคาต่ าสุด 00721/2566 13-ก.พ.-66

30 ปรับปรุงพื้นห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ 8,000.00          8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 8,000.00      นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 8,000.00         ราคาต่ าสุด 01054/2566 13-ก.พ.-66

31 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 49,800.00        49,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 49,800.00    หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 49,800.00       ราคาต่ าสุด 00720/2566 13-ก.พ.-66

32 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,030.00          2,030.00       เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 2,030.00      เสกสรรคการเกษตร 2,030.00         ราคาต่ าสุด 00927/2566 13-ก.พ.-66

33 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 10,610.00        10,610.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 10,610.00    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)10,610.00       ราคาต่ าสุด 00944/2566 14-ก.พ.-66

34 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 600.00        หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 600.00           ราคาต่ าสุด 00947/2566 14-ก.พ.-66

35 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 20,000.00    บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 20,000.00       ราคาต่ าสุด 00681/2566 15-ก.พ.-66

36 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 100.00            100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 100.00           ราคาต่ าสุด 00945/2566 15-ก.พ.-66

37 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 900.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 900.00           ราคาต่ าสุด 00946/2566 16-ก.พ.-66

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาสเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 10,000.00    บริษัท ฟาสเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 10,000.00       ราคาต่ าสุด 00948/2566 16-ก.พ.-66

39 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 20,990.00        20,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 20,990.00    บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 20,990.00       ราคาต่ าสุด 00966/2566 17-ก.พ.-66

40 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือ จ านวน 10 รายการ18,511.00        18,511.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด 18,511.00    บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด18,511.00       ราคาต่ าสุด 00969/2566 20-ก.พ.-66

41 จ้างจัดท าข้อมูลค่ารักษาพยาบาล จ านวน 1 รายการ12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 12,000.00    นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 12,000.00       ราคาต่ าสุด 00978/2566 20-ก.พ.-66

42 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 35.00              35.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 35.00          ร้านวิทยาพาณิชย์ 35.00             ราคาต่ าสุด 01042/2566 20-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 344,728.50      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 41,700.00        41,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พีบี ก.กระจกอลูมิเนียม 41,700.00    ร้าน พีบี ก.กระจกอลูมิเนียม 41,700.00       ราคาต่ าสุด 01052/2566 20-ก.พ.-66

44 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 4,370.00          4,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,370.00      บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด4,370.00         ราคาต่ าสุด 00968/2566 20-ก.พ.-66

45 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 129,000.00       129,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 129,000.00  หจก.พ พรรณภัทร 129,000.00      ราคาต่ าสุด 00972/2566 21-ก.พ.-66

46 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,909.00          1,909.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ1,909.00      บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ1,909.00         ราคาต่ าสุด 00979/2566 21-ก.พ.-66

47 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,000.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,000.00       ราคาต่ าสุด 00983/2566 22-ก.พ.-66

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 20,100.00        20,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 20,100.00    บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด20,100.00       ราคาต่ าสุด 01050/2566 22-ก.พ.-66

49 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 75,000.00        75,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 75,000.00    หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 75,000.00       ราคาต่ าสุด 00851/2566 23-ก.พ.-66

50 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 01041/2566 23-ก.พ.-66

51 จ้างท าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ300.00            300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 300.00        ร้านเอพีเอส 300.00           ราคาต่ าสุด 01040/2566 24-ก.พ.-66

52 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,400.00          3,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,400.00      หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,400.00         ราคาต่ าสุด 01051/2566 24-ก.พ.-66

53 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,040.00          1,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,040.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,040.00         ราคาต่ าสุด 01044/2566 27-ก.พ.-66

54 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00         ราคาต่ าสุด 01045/2566 27-ก.พ.-66

55 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00         ราคาต่ าสุด 01046/2566 27-ก.พ.-66

56 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00         ราคาต่ าสุด 01047/2566 27-ก.พ.-66

57 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00      บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00         ราคาต่ าสุด 01048/2566 27-ก.พ.-66

58 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 01049/2566 27-ก.พ.-66

59 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์ จ านวน 1 รายการ22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด 22,000.00    บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด 22,000.00       ราคาต่ าสุด 4127/2565 28-ก.พ.-66

60 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 2,600.00          2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 2,600.00      ร้านวิทยาพาณิชย์ 2,600.00         ราคาต่ าสุด 01043/2566 28-ก.พ.-66

61 จ้างซ่อมโรงจอดรถ จ านวน 1 รายการ 73,000.00        73,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 73,000.00    นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 73,000.00       ราคาต่ าสุด 01055/2566 28-ก.พ.-66

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,800.00        34,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 34,800.00    หจก.เอ็น อี เมดิคอล 34,800.00       ราคาต่ าสุด 00907/2566 7-ก.พ.-66

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ36,720.00        36,720.00     เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี. ไววาณิช พาณิชกิจ 36,720.00    เอส.ซี.จี. ไววาณิช พาณิชกิจ 36,720.00       ราคาต่ าสุด 00908/2566 7-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 467,739.00      

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ9,200.00          9,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 9,200.00      บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 9,200.00         ราคาต่ าสุด 00909/2566 7-ก.พ.-66

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ33,540.00        33,540.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 33,540.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 33,540.00       ราคาต่ าสุด 00910/2566 7-ก.พ.-66

66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,850.00        11,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,850.00    บริษัท เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,850.00       ราคาต่ าสุด 00913/2566 8-ก.พ.-66

67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ19,795.00        19,795.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมนเนจเมนท์ เวอร์วิสส์ จ ากัด19,795.00    บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมนเนจเมนท์ เวอร์วิสส์ จ ากัด19,795.00       ราคาต่ าสุด 00914/2566 8-ก.พ.-66

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ60,000.00        60,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 60,000.00    บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 60,000.00       ราคาต่ าสุด 00950/2566 8-ก.พ.-66

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ24,880.00        24,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 24,880.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 24,880.00       ราคาต่ าสุด 00911/2566 8-ก.พ.-66

70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ15,729.00        15,729.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,729.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,729.00       ราคาต่ าสุด 00912/2566 8-ก.พ.-66

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ3,060.00          3,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,060.00      บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,060.00         ราคาต่ าสุด 00951/2566 8-ก.พ.-66

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 14,000.00    บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 14,000.00       ราคาต่ าสุด 00952/2566 17-ก.พ.-66

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,360.00          3,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล 3,360.00      หจก.เดอะวัน เมดิคอล 3,360.00         ราคาต่ าสุด 00967/2566 17-ก.พ.-66

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ6,050.00          6,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6,050.00      บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 6,050.00         ราคาต่ าสุด 01007/2566 17-ก.พ.-66

75 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,750.00          6,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,750.00      บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,750.00         ราคาต่ าสุด 01008/2566 17-ก.พ.-66

76 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,960.00          3,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,960.00      บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,960.00         ราคาต่ าสุด 01013/2566 17-ก.พ.-66

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 11,000.00    หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 11,000.00       ราคาต่ าสุด 01028/2566 27-ก.พ.-66

78 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,243.00          5,243.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,243.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,243.00         ราคาต่ าสุด 01027/2566 27-ก.พ.-66

79 ยา จ านวน 1 รายการ 672.00            672.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 672.00        องค์การเภสัชกรรม 672.00           ราคาต่ าสุด 00930/2566 3-ก.พ.-66

80 ยา จ านวน 1 รายการ 4,547.50          4,547.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,547.50      องค์การเภสัชกรรม 4,547.50         ราคาต่ าสุด 00931/2566 3-ก.พ.-66

81 ยา จ านวน 1 รายการ 600.00            600.00         เฉพาะเจาะจง รพ.บ้านเขว้า 600.00        รพ.บ้านเขว้า 600.00           ราคาต่ าสุด /2566 7-ก.พ.-66

82 ยา จ านวน 1 รายการ 1,120.00          1,120.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,120.00      องค์การเภสัชกรรม 1,120.00         ราคาต่ าสุด 00932/2566 8-ก.พ.-66

83 ยา จ านวน 1 รายการ 34,775.00        34,775.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 34,775.00    องค์การเภสัชกรรม 34,775.00       ราคาต่ าสุด 00933/2566 8-ก.พ.-66

84 ยา จ านวน 3 รายการ 51,081.80        51,081.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 51,081.80    องค์การเภสัชกรรม 51,081.80       ราคาต่ าสุด 00934/2566 8-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 321,213.30      

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28...เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 3,075.00          3,075.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,075.00      องค์การเภสัชกรรม 3,075.00         ราคาต่ าสุด 00935/2566 8-ก.พ.-66

86 ยา จ านวน 2 รายการ 97,192.76        97,192.76     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 97,192.76    รพ.ชัยภูมิ 97,192.76       ราคาต่ าสุด /2566 8-ก.พ.-66

87 ยา จ านวน 1 รายการ 2,552.00          2,552.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 2,552.00      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,552.00         ราคาต่ าสุด /2566 8-ก.พ.-66

88 ยา จ านวน 3 รายการ 2,835.50          2,835.50       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 2,835.50      รพ.ชัยภูมิ 2,835.50         ราคาต่ าสุด /2566 8-ก.พ.-66

89 ยา จ านวน 1 รายการ 1,100.56          1,100.56       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 1,100.56      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,100.56         ราคาต่ าสุด /2566 8-ก.พ.-66

90 ยา จ านวน 1 รายการ 9,503.40          9,503.40       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 9,503.40      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 99,503.40         ราคาต่ าสุด /2566 8-ก.พ.-66

91 ยา จ านวน 1 รายการ 5,457.00          5,457.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,457.00      องค์การเภสัชกรรม 5,457.00         ราคาต่ าสุด 00938/2566 9-ก.พ.-66

92 ยา จ านวน 1 รายการ 1,500.00          1,500.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,500.00      องค์การเภสัชกรรม 1,500.00         ราคาต่ าสุด 00939/2566 9-ก.พ.-66

93 ยา จ านวน 1 รายการ 57,780.00        57,780.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 57,780.00    องค์การเภสัชกรรม 57,780.00       ราคาต่ าสุด 00941/2566 9-ก.พ.-66

94 ยา จ านวน 1 รายการ 150.00            150.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 150.00        องค์การเภสัชกรรม 150.00           ราคาต่ าสุด 00942/2566 9-ก.พ.-66

95 ยา จ านวน 1 รายการ 2,568.00          2,568.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,568.00      องค์การเภสัชกรรม 2,568.00         ราคาต่ าสุด 00943/2566 9-ก.พ.-66

96 ยา จ านวน 1 รายการ 7,200.00          7,200.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,200.00      องค์การเภสัชกรรม 7,200.00         ราคาต่ าสุด 00940/2566 9-ก.พ.-66

97 ยา จ านวน 1 รายการ 3,720.00          3,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 3,720.00      บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 3,720.00         ราคาต่ าสุด 00953/2566 10-ก.พ.-66

98 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,000.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,000.00       ราคาต่ าสุด 00954/2566 10-ก.พ.-66

99 ยา จ านวน 1 รายการ 2,750.00          2,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 2,750.00      บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 2,750.00         ราคาต่ าสุด 00955/2566 10-ก.พ.-66

100 ยา จ านวน 1 รายการ 8,400.00          8,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 8,400.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 8,400.00         ราคาต่ าสุด 00956/2566 10-ก.พ.-66

101 ยา จ านวน 1 รายการ 3,745.00          3,745.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,745.00      องค์การเภสัชกรรม 3,745.00         ราคาต่ าสุด 00958/2566 13-ก.พ.-66

102 ยา จ านวน 1 รายการ 3,745.00          3,745.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,745.00      องค์การเภสัชกรรม 3,745.00         ราคาต่ าสุด 00959/2566 13-ก.พ.-66

103 ยา จ านวน 1 รายการ 5,800.00          5,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,800.00      บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,800.00         ราคาต่ าสุด 00961/2566 13-ก.พ.-66

104 ยา จ านวน 1 รายการ 11,600.00        11,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,600.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,600.00       ราคาต่ าสุด 00962/2566 13-ก.พ.-66

105 ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00        18,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 18,000.00    บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 18,000.00       ราคาต่ าสุด 00963/2566 13-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 258,674.22      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 2 รายการ 2,160.00          2,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด 2,160.00      บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด 2,160.00         ราคาต่ าสุด 00964/2566 13-ก.พ.-66

107 ยา จ านวน 1 รายการ 5,392.80          5,392.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,392.80      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,392.80         ราคาต่ าสุด 00965/2566 13-ก.พ.-66

108 ยา จ านวน 1 รายการ 458.36            458.36         เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 458.36        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9458.36           ราคาต่ าสุด /2566 13-ก.พ.-66

109 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 11,000.00    บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 11,000.00       ราคาต่ าสุด 00970/2566 14-ก.พ.-66

110 ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,000.00      บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,000.00         ราคาต่ าสุด 00971/2566 14-ก.พ.-66

111 ยา จ านวน 1 รายการ 21,250.00        21,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 21,250.00    บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 21,250.00       ราคาต่ าสุด 00973/2566 14-ก.พ.-66

112 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 00974/2566 14-ก.พ.-66

113 ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จ ากัด 15,000.00    บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จ ากัด 15,000.00       ราคาต่ าสุด 00975/2566 14-ก.พ.-66

114 ยา จ านวน 1 รายการ 16,200.00        16,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 16,200.00    บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 16,200.00       ราคาต่ าสุด 00976/2566 14-ก.พ.-66

115 ยา จ านวน 3 รายการ 46,760.00        46,760.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 46,760.00    บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 46,760.00       ราคาต่ าสุด 00977/2566 15-ก.พ.-66

116 ยา จ านวน 1 รายการ 1,800.00          1,800.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,800.00      รพ.ชัยภูมิ 1,800.00         ราคาต่ าสุด /2566 16-ก.พ.-66

117 ยา จ านวน 3 รายการ 3,210.00          3,210.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 3,210.00      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,210.00         ราคาต่ าสุด /2566 16-ก.พ.-66

118 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00        17,500.00     เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 17,500.00    สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 17,500.00       ราคาต่ าสุด 00957/2566 17-ก.พ.-66

119 ยา จ านวน 1 รายการ 2,850.00          2,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,850.00      บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,850.00         ราคาต่ าสุด 00980/2566 17-ก.พ.-66

120 ยา จ านวน 1 รายการ 5,640.00          5,640.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 5,640.00      หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 5,640.00         ราคาต่ าสุด 00981/2566 17-ก.พ.-66

121 ยา จ านวน 1 รายการ 25,500.00        25,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)25,500.00    บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)25,500.00       ราคาต่ าสุด 00982/2566 17-ก.พ.-66

122 ยา จ านวน 1 รายการ 55,468.80        55,468.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80       ราคาต่ าสุด 00949/2566 17-ก.พ.-66

123 ยา จ านวน 2 รายการ 47,124.00        47,124.00     เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 47,124.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 47,124.00       ราคาต่ าสุด /2566 17-ก.พ.-66

124 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,200.00      บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,200.00         ราคาต่ าสุด 01009/2566 20-ก.พ.-66

125 ยา จ านวน 1 รายการ 19,500.00        19,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 19,500.00    บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 19,500.00       ราคาต่ าสุด 01011/2566 20-ก.พ.-66

126 ยา จ านวน 1 รายการ 5,436.00          5,436.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 5,436.00      บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 5,436.00         ราคาต่ าสุด 01012/2566 21-ก.พ.-66

รวมทั้งส้ิน 310,449.96      

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00        20,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 20,700.00    บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 20,700.00       ราคาต่ าสุด 01014/2566 21-ก.พ.-66

128 ยา จ านวน 1 รายการ 580.00            580.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 580.00        รพ.ชัยภูมิ 580.00           ราคาต่ าสุด /2566 21-ก.พ.-66

129 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00          7,000.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,000.00      องค์การเภสัชกรรม 7,000.00         ราคาต่ าสุด 01026/2566 23-ก.พ.-66

130 ยา จ านวน 1 รายการ 87,500.00        87,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 87,500.00    องค์การเภสัชกรรม 87,500.00       ราคาต่ าสุด 01029/2566 23-ก.พ.-66

131 ยา จ านวน 1 รายการ 7,062.00          7,062.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 7,062.00      บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด7,062.00         ราคาต่ าสุด 01032/2566 23-ก.พ.-66

132 ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00        12,840.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 12,840.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,840.00       ราคาต่ าสุด 01033/2566 23-ก.พ.-66

133 ยา จ านวน 1 รายการ 10,272.00        10,272.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 10,272.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,272.00       ราคาต่ าสุด 01035/2566 23-ก.พ.-66

134 ยา จ านวน 1 รายการ 31,265.40        31,265.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 31,265.40    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 31,265.40       ราคาต่ าสุด 01036/2566 23-ก.พ.-66

135 ยา จ านวน 1 รายการ 45,000.00        45,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 45,000.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 45,000.00       ราคาต่ าสุด 01037/2566 23-ก.พ.-66

136 ยา จ านวน 3 รายการ 50,622.34        50,622.34     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 950,622.34    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 950,622.34       ราคาต่ าสุด /2566 23-ก.พ.-66

137 ยา จ านวน 3 รายการ 11,776.76        11,776.76     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 911,776.76    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 911,776.76       ราคาต่ าสุด /2566 23-ก.พ.-66

138 ยา จ านวน 1 รายการ 5,200.00          5,200.00       เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 5,200.00      สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 5,200.00         ราคาต่ าสุด 01039/2566 24-ก.พ.-66

139 ยา จ านวน 1 รายการ 43,750.00        43,750.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 43,750.00    องค์การเภสัชกรรม 43,750.00       ราคาต่ าสุด 01030/2566 27-ก.พ.-66

140 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 6 รายการ 41,088.00        41,088.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด 41,088.00    บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด 41,088.00       ราคาต่ าสุด 00960/2566 13-ก.พ.-66

141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ32,900.00        32,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 32,900.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 32,900.00       ราคาต่ าสุด 01021/2566 10-ก.พ.-66

142 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,520.00        17,520.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 17,520.00    บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 17,520.00       ราคาต่ าสุด 01022/2566 10-ก.พ.-66

143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ17,250.00        17,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 17,250.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 17,250.00       ราคาต่ าสุด 01023/2566 14-ก.พ.-66

144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ11,640.00        11,640.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 11,640.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 11,640.00       ราคาต่ าสุด 01024/2566 14-ก.พ.-66

145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ18,250.00        18,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 18,250.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 18,250.00       ราคาต่ าสุด 01025/2566 16-ก.พ.-66

146 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.00       ราคาต่ าสุด 01031/2566 20-ก.พ.-66

147 ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,500.00          6,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 6,500.00      บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 6,500.00         ราคาต่ าสุด 01018/2566 24-ก.พ.-66

รวมทั้งหมด 492,716.50      

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 1 รายการ 34,100.00        34,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 34,100.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 34,100.00       ราคาต่ าสุด 01019/2566 24-ก.พ.-66

149 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 17 รายการ189,703.00       189,703.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 189,703.00  บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 189,703.00      ราคาต่ าสุด 01020/2566 24-ก.พ.-66

150 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ43,223.00        43,223.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 43,223.00    บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 43,223.00       ราคาต่ าสุด 01034/2566 27-ก.พ.-66

151 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 47 รายการ 41,590.00        41,590.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด41,590.00    บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด41,590.00       ราคาต่ าสุด 00936/2566 13-ก.พ.-66

152 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 9,090.00          9,090.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทมิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 9,090.00      บริษัทมิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 9,090.00         ราคาต่ าสุด 00937/2566 13-ก.พ.-66

153 วัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 5,992.00          5,992.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,992.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,992.00         ราคาต่ าสุด 01015/2566 23-ก.พ.-66

154 วัสดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ 14,200.00        14,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 14,200.00    บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 14,200.00       ราคาต่ าสุด 01016/2566 23-ก.พ.-66

155 วัสดุทันตกรรม จ านวน 9 รายการ 3,040.00          3,040.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,040.00      หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,040.00         ราคาต่ าสุด 01017/2566 23-ก.พ.-66

156 วัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 7,383.00          7,383.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,383.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,383.00         ราคาต่ าสุด 01038/2566 27-ก.พ.-66

รวมทั้งหมด 348,321.00      

รวมทั้งส้ิน 2,878,383.48  

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)

     นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....28....เดือน…..กุมภาพนัธ.์.....พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


