
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 9,900.00      9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 9,900.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 9,900.00     ราคาต่ าสุด 3147/2565 02-พ.ค.-65

2 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,040.00      1,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,040.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,040.00     ราคาต่ าสุด 3219/2565 02-พ.ค.-65

3 วัสดุบริโภค จ านวน 6 รายการ 2,952.00      2,952.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 2,952.00     หจก.ฟ้าภักดี 2,952.00     ราคาต่ าสุด 3251/2565 02-พ.ค.-65

4 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,952.00      2,952.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,952.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,952.00     ราคาต่ าสุด 3253/2565 02-พ.ค.-65

5 ซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 36,026.90     36,026.90   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด36,026.90    บริษัท เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด36,026.90    ราคาต่ าสุด 3279/2565 02-พ.ค.-65

6 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ10,725.00     10,725.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 10,725.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 10,725.00    ราคาต่ าสุด 3285/2565 02-พ.ค.-65

7 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 26,851.30     26,851.30   เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 26,851.30    บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 26,851.30    ราคาต่ าสุด 3310/2565 02-พ.ค.-65

8 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,500.00      3,500.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00     น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00     ราคาต่ าสุด 3414/2565 02-พ.ค.-65

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง นางปราณี ก้อนชัยเสริฐ 1,200.00     นางปราณี ก้อนชัยเสริฐ 1,200.00     ราคาต่ าสุด 3222/2565 02-พ.ค.-65

10 วัสดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 950.00         950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรกันเอง 950.00        ร้านเกษตรกันเอง 950.00        ราคาต่ าสุด 3220/2565 03-พ.ค.-65

11 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 200.00         200.00       เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 200.00        ไทยเจริญการยาง 200.00        ราคาต่ าสุด 3221/2565 03-พ.ค.-65

12 จ้างซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 รายการ30,400.00     30,400.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 30,400.00    ร้านตราครุฑ 30,400.00    ราคาต่ าสุด 3241/2565 03-พ.ค.-65

13 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน จ านวน 1 รายการ 75,000.00     75,000.00   เฉพาะเจาะจง นายลพ จูแสน 75,000.00    นายลพ จูแสน 75,000.00    ราคาต่ าสุด 3345/2565 03-พ.ค.-65

14 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 2,280.00      2,280.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 2,280.00     อู่ช่างรัตน์ 2,280.00     ราคาต่ าสุด 3262/2565 05-พ.ค.-65

15 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 53,494.65     53,494.65   เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง 53,494.65    พีทาม เทรดด้ิง 53,494.65    ราคาต่ าสุด 3280/2565 05-พ.ค.-65

16 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 6,150.00      6,150.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,150.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,150.00     ราคาต่ าสุด 3288/2565 05-พ.ค.-65

17 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,520.00      2,520.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 2,520.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 2,520.00     ราคาต่ าสุด 3278/2565 05-พ.ค.-65

18 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ 4,604.51      4,604.51    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 4,604.51     บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 4,604.51     ราคาต่ าสุด 3240/2565 06-พ.ค.-65

19 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 3257/2565 07-พ.ค.-65

20 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 1,900.00      1,900.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 1,900.00     อู่ช่างรัตน์ 1,900.00     ราคาต่ าสุด 3263/2565 09-พ.ค.-65

21 วัสดุการแพทย์ จ านวน 11 รายการ 20,725.00     20,725.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 20,725.00    หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 20,725.00    ราคาต่ าสุด 3284/2565 09-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 303,643.36  

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 จ้างติดต้ังวัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 5,380.00      5,380.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,380.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,380.00     ราคาต่ าสุด 3289/2565 09-พ.ค.-65

23 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 150,000.00   150,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ ากัด150,000.00  บริษัท เอ.เอส.ที เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ ากัด150,000.00  ราคาต่ าสุด 3236/2565 10-พ.ค.-65

24 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 5,100.00      5,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร 5,100.00     ร้านเสกสรร 5,100.00     ราคาต่ าสุด 3238/2565 11-พ.ค.-65

25 บริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 6 รายการ 1,300.00      1,300.00    เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,300.00     ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,300.00     ราคาต่ าสุด 3242/2565 11-พ.ค.-65

26 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ 25,000.00     25,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จ ากัด 25,000.00    บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จ ากัด 25,000.00    ราคาต่ าสุด 3239/2565 11-พ.ค.-65

27 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 4,460.00      4,460.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,460.00     บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,460.00     ราคาต่ าสุด 3255/2565 12-พ.ค.-65

30 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,000.00     13,000.00   เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 13,000.00    มันนี โทนเนอร์ 13,000.00    ราคาต่ าสุด 3260/2565 12-พ.ค.-65

29 อู่ช่างรัตน์ จ านวน 3 รายการ 6,000.00      6,000.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 6,000.00     อู่ช่างรัตน์ 6,000.00     ราคาต่ าสุด 3273/2565 12-พ.ค.-65

31 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,370.00      3,370.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,370.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,370.00     ราคาต่ าสุด 3293/2565 12-พ.ค.-65

31 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,824.80      2,824.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 2,824.80     บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 2,824.80     ราคาต่ าสุด 3281/2565 12-พ.ค.-65

32 ซ่อมครุภัณฑ์อื่น จ านวน 2 รายการ 760.00         760.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญทัศน์การเกษตร 760.00        ร้านบุญทัศน์การเกษตร 760.00        ราคาต่ าสุด 3250/2565 17-พ.ค.-65

33 ออกซิเจน จ านวน 2 รายการ 2,803.40      2,803.40    เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,803.40     ดี.ดี.ออกซิเจน 2,803.40     ราคาต่ าสุด 3252/2565 17-พ.ค.-65

34 ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 160,000.00   160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 160,000.00  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 160,000.00  ราคาต่ าสุด 3256/2565 17-พ.ค.-65

35 บริการใบรับรองความปลอดภัย SSL จ านวน 1 รายการ1,284.00      1,284.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,284.00     บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,284.00     ราคาต่ าสุด 3258/2565 17-พ.ค.-65

36 บริการโดเมนเนม จ านวน 1 รายการ 2,045.84      2,045.84    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,045.84     บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,045.84     ราคาต่ าสุด 3259/2565 17-พ.ค.-65

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,570.00      9,570.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 9,570.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 9,570.00     ราคาต่ าสุด 3282/2565 17-พ.ค.-65

38 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,675.00      1,675.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,675.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,675.00     ราคาต่ าสุด 3294/2565 17-พ.ค.-65

39 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,500.00      3,500.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00     น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00     ราคาต่ าสุด 3415/2565 17-พ.ค.-65

40 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 9 รายการ 17,060.00     17,060.00   เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 17,060.00    อู่ช่างรัตน์ 17,060.00    ราคาต่ าสุด 3277/2565 18-พ.ค.-65

41 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,890.00      3,890.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,890.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,890.00     ราคาต่ าสุด 3283/2565 18-พ.ค.-65

42 จ้างปรับที่โรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ 2,800.00      2,800.00    เฉพาะเจาะจง นายวิรชาติ อายุสุริยา 2,800.00     นายวิรชาติ อายุสุริยา 2,800.00     ราคาต่ าสุด 3286/2565 18-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 421,823.04  

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 21,420.00     21,420.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 21,420.00    บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 21,420.00    ราคาต่ าสุด 3297/2565 18-พ.ค.-65

44 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 21,420.00     21,420.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 21,420.00    บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 21,420.00    ราคาต่ าสุด 3298/2565 18-พ.ค.-65

45 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,340.00      5,340.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 5,340.00     บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 5,340.00     ราคาต่ าสุด 3299/2565 18-พ.ค.-65

46 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคางานผู้ป่วยนอก จ านวน 1 รายการ97,000.00     97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 97,000.00    นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 97,000.00    ราคาต่ าสุด 3346/2565 18-พ.ค.-65

47 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 10,384.00     10,384.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 10,384.00    หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 10,384.00    ราคาต่ าสุด 3287/2565 18-พ.ค.-65

48 จ้างปรับไถพื้นที่โรงพยาบาล จ านวน 2 รายการ18,500.00     18,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 18,500.00    ร้านตราครุฑ 18,500.00    ราคาต่ าสุด 3291/2565 19-พ.ค.-65

49 จ้างท าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 52,052.00     52,052.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สุขแจ่ม 52,052.00    นางสาวรัชนีกร สุขแจ่ม 52,052.00    ราคาต่ าสุด 3248/2565 19-พ.ค.-65

50 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 18,580.00     18,580.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 18,580.00    ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 18,580.00    ราคาต่ าสุด 3295/2565 19-พ.ค.-65

51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 72,306.19     72,306.19   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 72,306.19    บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 72,306.19    ราคาต่ าสุด 3312/2565 19-พ.ค.-65

52 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 13,269.07     13,269.07   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,269.07    บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,269.07    ราคาต่ าสุด 3311/2565 20-พ.ค.-65

53 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพัก จ านวน 1 รายการ22,000.00     22,000.00   เฉพาะเจาะจง นายลพ จูแสน 22,000.00    นายลพ จูแสน 22,000.00    ราคาต่ าสุด 3423/2565 20-พ.ค.-65

54 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ67,000.00     67,000.00   เฉพาะเจาะจง นายททิ ศรีค าจีน 67,000.00    นายททิ ศรีค าจีน 67,000.00    ราคาต่ าสุด 3348/2565 23-พ.ค.-65

55 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 4,110.00      4,110.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,110.00     ศุภกร พาณิชย์ 4,110.00     ราคาต่ าสุด 3381/2565 23-พ.ค.-65

56 จ้างเหมาปรับปรุงประตูฝ่ายเภสัชกรรม จ านวน 1 รายการ5,500.00      5,500.00    เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 5,500.00     นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 5,500.00     ราคาต่ าสุด 3328/2565 24-พ.ค.-65

57 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00     22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 22,000.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 22,000.00    ราคาต่ าสุด 3296/2565 24-พ.ค.-65

58 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 7,280.00      7,280.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 7,280.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 7,280.00     ราคาต่ าสุด 3329/2565 24-พ.ค.-65

59 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 12 รายการ 5,641.15      5,641.15    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 5,641.15     บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 5,641.15     ราคาต่ าสุด 3338/2565 24-พ.ค.-65

60 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 84,000.00     84,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 84,000.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 84,000.00    ราคาต่ าสุด 3330/2565 24-พ.ค.-65

61 จ้างเหมาติดกระจก จ านวน 2 รายการ 33,000.00     33,000.00   เฉพาะเจาะจง วัชรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 33,000.00    วัชรินทร์กระจก-อลูมินั่ม 33,000.00    ราคาต่ าสุด 3425/2565 25-พ.ค.-65

62 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด700.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด700.00        ราคาต่ าสุด 3374/2565 26-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 581,502.41  

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

63 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 640.00         640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด640.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด640.00        ราคาต่ าสุด 3375/2565 26-พ.ค.-65

64 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,560.00      1,560.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,560.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,560.00     ราคาต่ าสุด 3376/2565 26-พ.ค.-65

65 วัสดุบริโภค จ านวน 12 รายการ 5,899.50      5,899.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 5,899.50     บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 5,899.50     ราคาต่ าสุด 3419/2565 26-พ.ค.-65

66 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 4,080.00      4,080.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร 4,080.00     ร้านเสกสรร 4,080.00     ราคาต่ าสุด 3373/2565 27-พ.ค.-65

67 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 800.00         800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00        ราคาต่ าสุด 3377/2565 27-พ.ค.-65

68 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 2,000.00      2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด2,000.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด2,000.00     ราคาต่ าสุด 3378/2565 27-พ.ค.-65

69 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 820.00         820.00       เฉพาะเจาะจง แสวงเฟอร์นิเจอร์ 820.00        แสวงเฟอร์นิเจอร์ 820.00        ราคาต่ าสุด 3380/2565 27-พ.ค.-65

70 น้ าแก๊ส จ านวน 2 รายการ 2,130.00      2,130.00    เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 2,130.00     ศุภกร พาณิชย์ 2,130.00     ราคาต่ าสุด 3382/2565 27-พ.ค.-65

71 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,200.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,200.00     ราคาต่ าสุด 3383/2565 27-พ.ค.-65

72 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,200.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,200.00     ราคาต่ าสุด 3384/2565 27-พ.ค.-65

73 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 1,685.25      1,685.25    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,685.25     บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 1,685.25     ราคาต่ าสุด 3424/2565 27-พ.ค.-65

74 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 44,000.00     44,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 44,000.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 44,000.00    ราคาต่ าสุด 3379/2565 27-พ.ค.-65

75 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,100.00      1,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,100.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,100.00     ราคาต่ าสุด 3404/2565 30-พ.ค.-65

76 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,050.00      1,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,050.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,050.00     ราคาต่ าสุด 3405/2565 30-พ.ค.-65

77 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,400.00      1,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,400.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,400.00     ราคาต่ าสุด 3406/2565 30-พ.ค.-65

78 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ260.00         260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 260.00        ร้านเอพีเอส 260.00        ราคาต่ าสุด 3407/2565 30-พ.ค.-65

79 ออกซิเจน จ านวน 2 รายการ 2,439.60      2,439.60    เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,439.60     ดี.ดี.ออกซิเจน 2,439.60     ราคาต่ าสุด 3408/2565 30-พ.ค.-65

80 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 3412/2565 30-พ.ค.-65

81 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 710.00         710.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด710.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด710.00        ราคาต่ าสุด 3420/2565 30-พ.ค.-65

82 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 2,428.90      2,428.90    เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า 2,428.90     หจก.เสริมการไฟฟ้า 2,428.90     ราคาต่ าสุด 3426/2565 30-พ.ค.-65

83 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 9,900.00      9,900.00    เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 9,900.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 9,900.00     ราคาต่ าสุด 3261/2565 31-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 86,303.25    

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

84 จ้างติดต้ังวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 21,100.00     21,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนงนุชผ้าม่าน 21,100.00    ร้านนงนุชผ้าม่าน 21,100.00    ราคาต่ าสุด 3417/2565 31-พ.ค.-65

85 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ20,040.00     20,040.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด20,040.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด20,040.00    ราคาต่ าสุด 3226/2565 06-พ.ค.-65

86 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 8 รายการ71,280.00     71,280.00   เฉพาะเจาะจง เอส. วี. จี. ไววาณิช พณิชกิจ 71,280.00    เอส. ว.ี จี. ไววาณิช พณิชกิจ 71,280.00    ราคาต่ าสุด 3245/2565 06-พ.ค.-65

87 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ3,750.00      3,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,750.00     บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 3,750.00     ราคาต่ าสุด 3246/2565 06-พ.ค.-65

88 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ14,940.00     14,940.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 14,940.00    บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 14,940.00    ราคาต่ าสุด 3243/2565 06-พ.ค.-65

89 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00     10,486.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    ราคาต่ าสุด 3244/2565 06-พ.ค.-65

90 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ51,200.00     51,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น อี เมดิคอล 51,200.00    หจก. เอ็น อี เมดิคอล 51,200.00    ราคาต่ าสุด 3254/2565 06-พ.ค.-65

91 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,500.00      7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด 7,500.00     บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด 7,500.00     ราคาต่ าสุด 3300/2565 20-พ.ค.-65

92 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 ากัด 3,500.00     ราคาต่ าสุด 3309/2565 20-พ.ค.-65

93 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,812.80     11,812.80   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด11,812.80    ราคาต่ าสุด 3352/2565 20-พ.ค.-65

94 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00     10,486.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    ราคาต่ าสุด 3353/2565 20-พ.ค.-65

95 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,000.00      4,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 4,000.00     บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 4,000.00     ราคาต่ าสุด 3355/2565 20-พ.ค.-65

96 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ5,050.00      5,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,050.00     บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,050.00     ราคาต่ าสุด 3357/2565 20-พ.ค.-65

97 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,580.00      5,580.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 5,580.00     บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 1992 จ ากัด 5,580.00     ราคาต่ าสุด 3360/2565 20-พ.ค.-65

98 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ3,970.00      3,970.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,970.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,970.00     ราคาต่ าสุด 3361/2565 20-พ.ค.-65

99 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,000.00      5,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 5,000.00     บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 5,000.00     ราคาต่ าสุด 3362/2565 20-พ.ค.-65

100 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ45,000.00     45,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมติก จ ากัด 45,000.00    บริษัท ไซเอนซ์เมติก จ ากัด 45,000.00    ราคาต่ าสุด 3363/2565 20-พ.ค.-65

101 ยา จ านวน 1 รายการ 24,960.00     24,960.00   เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 24,960.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 24,960.00    ราคาต่ าสุด /2565 02-พ.ค.-65

102 ยา จ านวน 1 รายการ 7,380.00      7,380.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,380.00     องค์การเภสัชกรรม 7,380.00     ราคาต่ าสุด 3223/2565 03-พ.ค.-65

103 ยา จ านวน 1 รายการ 2,880.00      2,880.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,880.00     องค์การเภสัชกรรม 2,880.00     ราคาต่ าสุด 3224/2565 03-พ.ค.-65

104 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 6,000.00     บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 6,000.00     ราคาต่ าสุด 3225/2565 05-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 335,914.80  

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

105 ยา จ านวน 1 รายการ 3,300.00      3,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 3,300.00     บริษัท มาสุ จ ากัด 3,300.00     ราคาต่ าสุด 3227/2565 05-พ.ค.-65

106 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00      4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 4,500.00     บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 4,500.00     ราคาต่ าสุด 3228/2565 05-พ.ค.-65

107 ยา จ านวน 1 รายการ 3,250.00      3,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,250.00     บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,250.00     ราคาต่ าสุด 3229/2565 05-พ.ค.-65

108 ยา จ านวน 1 รายการ 24,800.00     24,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 24,800.00    บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 24,800.00    ราคาต่ าสุด 3230/2565 05-พ.ค.-65

109 ยา จ านวน 1 รายการ 10,800.00     10,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,800.00    บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,800.00    ราคาต่ าสุด 3231/2565 05-พ.ค.-65

110 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00     20,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 20,000.00    บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 20,000.00    ราคาต่ าสุด 3232/2565 05-พ.ค.-65

111 ยา จ านวน 1 รายการ 3,600.00      3,600.00    เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานฯ พอนด์เคมิคอลฯ 3,600.00     หสน.โรงงานฯ พอนด์เคมิคอลฯ 3,600.00     ราคาต่ าสุด 3233/2565 05-พ.ค.-65

112 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00     58,275.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    ราคาต่ าสุด /2565 05-พ.ค.-65

113 ยา จ านวน 2 รายการ 3,022.00      3,022.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด3,022.00     บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด3,022.00     ราคาต่ าสุด 3234/2565 06-พ.ค.-65

114 ยา จ านวน 1 รายการ 3,900.00      3,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 3,900.00     บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 3,900.00     ราคาต่ าสุด 3235/2565 06-พ.ค.-65

115 ยา จ านวน 3 รายการ 1,310.30      1,310.30    เฉพาะเจาะจง รพ.เนินสง่า 1,310.30     รพ.เนินสง่า 1,310.30     ราคาต่ าสุด /2565 06-พ.ค.-65

116 ยา จ านวน 1 รายการ 9,503.40      9,503.40    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,503.40     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,503.40     ราคาต่ าสุด /2565 08-พ.ค.-65

117 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 12,000.00    บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 12,000.00    ราคาต่ าสุด 3301/2565 09-พ.ค.-65

118 ยา จ านวน 1 รายการ 2,200.00      2,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 2,200.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 2,200.00     ราคาต่ าสุด 3302/2565 09-พ.ค.-65

119 ยา จ านวน 1 รายการ 635.00         635.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 635.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 635.00        ราคาต่ าสุด 3303/2565 09-พ.ค.-65

120 ยา จ านวน 1 รายการ 8,750.00      8,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,750.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,750.00     ราคาต่ าสุด 3304/2565 09-พ.ค.-65

121 ยา จ านวน 1 รายการ 4,375.00      4,375.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,375.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,375.00     ราคาต่ าสุด 3305/2565 09-พ.ค.-65

122 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00      4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 4,500.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 4,500.00     ราคาต่ าสุด 3306/2565 09-พ.ค.-65

123 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 7,000.00     บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 7,000.00     ราคาต่ าสุด 3307/2565 09-พ.ค.-65

124 ยา จ านวน 1 รายการ 18,104.40     18,104.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด18,104.40    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด18,104.40    ราคาต่ าสุด 3308/2565 09-พ.ค.-65

125 ยา จ านวน 1 รายการ 536.80         536.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 536.80        บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 536.80        ราคาต่ าสุด 3313/2565 09-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 204,361.90  

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

126 ยา จ านวน 1 รายการ 4,334.40      4,334.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,334.40     บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,334.40     ราคาต่ าสุด 3314/2565 09-พ.ค.-65

127 ยา จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 9,000.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 9,000.00     ราคาต่ าสุด 3315/2565 09-พ.ค.-65

128 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 3316/2565 09-พ.ค.-65

129 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 2,250.00     บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 2,250.00     ราคาต่ าสุด 3317/2565 09-พ.ค.-65

130 ยา จ านวน 3 รายการ 12,600.00     12,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 12,600.00    บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 12,600.00    ราคาต่ าสุด 3318/2565 09-พ.ค.-65

131 ยา จ านวน 1 รายการ 7,160.00      7,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,160.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,160.00     ราคาต่ าสุด 3326/2565 09-พ.ค.-65

132 ยา จ านวน 1 รายการ 1,600.00      1,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซพพลสย จ ากัด1,600.00     บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซพพลสย จ ากัด1,600.00     ราคาต่ าสุด 3327/2565 09-พ.ค.-65

133 ยา จ านวน 1 รายการ 709,791.12   709,791.12    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 709,791.12  รพ.ชัยภูมิ 709,791.12  ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ค.-65

134 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00     58,275.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ค.-65

135 ยา จ านวน 1 รายการ 1,027.20      1,027.20    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,027.20     รพ.ชัยภูมิ 1,027.20     ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ค.-65

136 ยา จ านวน 1 รายการ 7,380.00      7,380.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,380.00     องค์การเภสัชกรรม 7,380.00     ราคาต่ าสุด 3331/2565 10-พ.ค.-65

137 ยา จ านวน 1 รายการ 1,020.00      1,020.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,020.00     องค์การเภสัชกรรม 1,020.00     ราคาต่ าสุด 3332/2565 10-พ.ค.-65

138 ยา จ านวน 2 รายการ 5,575.00      5,575.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,575.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,575.00     ราคาต่ าสุด 3333/2565 10-พ.ค.-65

139 ยา จ านวน 1 รายการ 10,272.00     10,272.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,272.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,272.00    ราคาต่ าสุด 3335/2565 10-พ.ค.-65

140 ยา จ านวน 1 รายการ 6,100.00      6,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 6,100.00     บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 6,100.00     ราคาต่ าสุด 3336/2565 10-พ.ค.-65

141 ยา จ านวน 5 รายการ 26,279.04     26,279.04   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต926,279.04    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต926,279.04    ราคาต่ าสุด /2565 10-พ.ค.-65

142 ยา จ านวน 1 รายการ 74,857.20     74,857.20   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต974,857.20    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต974,857.20    ราคาต่ าสุด /2565 10-พ.ค.-65

143 ยา จ านวน 1 รายการ 3,624.64      3,624.64    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,624.64     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,624.64     ราคาต่ าสุด /2565 10-พ.ค.-65

144 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00     58,275.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    ราคาต่ าสุด /2565 14-พ.ค.-65

145 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 3337/2565 18-พ.ค.-65

146 ยา จ านวน 1 รายการ 8,700.00      8,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,700.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,700.00     ราคาต่ าสุด 3339/2565 18-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 1,065,120.60 

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

147 ยา จ านวน 3 รายการ 39,269.00     39,269.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 39,269.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 39,269.00    ราคาต่ าสุด 3340/2565 18-พ.ค.-65

148 ยา จ านวน 1 รายการ 652.00         652.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 652.00        บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 652.00        ราคาต่ าสุด 3341/2565 18-พ.ค.-65

149 ยา จ านวน 2 รายการ 87,300.00     87,300.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 87,300.00    บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 87,300.00    ราคาต่ าสุด 3342/2565 18-พ.ค.-65

150 ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00     35,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 35,000.00    บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 35,000.00    ราคาต่ าสุด 3343/2565 18-พ.ค.-65

151 ยา จ านวน 1 รายการ 7,200.00      7,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 7,200.00     บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 7,200.00     ราคาต่ าสุด 3344/2565 18-พ.ค.-65

152 ยา จ านวน 1 รายการ 27,600.00     27,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 27,600.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 27,600.00    ราคาต่ าสุด 3347/2565 18-พ.ค.-65

153 ยา จ านวน 1 รายการ 3,250.00      3,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,250.00     บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,250.00     ราคาต่ าสุด 3349/2565 18-พ.ค.-65

154 ยา จ านวน 2 รายการ 19,400.00     19,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด 19,400.00    บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด 19,400.00    ราคาต่ าสุด 3351/2565 18-พ.ค.-65

155 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00      2,250.00    เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 2,250.00     หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 2,250.00     ราคาต่ าสุด 3354/2565 18-พ.ค.-65

156 ยา จ านวน 2 รายการ 2,848.00      2,848.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,848.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,848.00     ราคาต่ าสุด 3369/2565 18-พ.ค.-65

157 ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00     35,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 35,000.00    บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 35,000.00    ราคาต่ าสุด 3370/2565 18-พ.ค.-65

158 ยา จ านวน 1 รายการ 4,066.00      4,066.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 4,066.00     บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 4,066.00     ราคาต่ าสุด 3371/2565 18-พ.ค.-65

159 ยา จ านวน 2 รายการ 875,770.70   875,770.70    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 875,770.70  รพ.ชัยภูมิ 875,770.70  ราคาต่ าสุด /2565 18-พ.ค.-65

160 ยา จ านวน 1 รายการ 684.80         684.80       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 684.80        รพ.ชัยภูมิ 684.80        ราคาต่ าสุด /2565 19-พ.ค.-65

161 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00     58,275.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    ราคาต่ าสุด /2565 19-พ.ค.-65

162 ยา จ านวน 1 รายการ 8,000.00      8,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00     บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00     ราคาต่ าสุด 3350/2565 20-พ.ค.-65

163 ยา จ านวน 2 รายการ 4,860.00      4,860.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,860.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 4,860.00     ราคาต่ าสุด 3418/2565 20-พ.ค.-65

164 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00     10,000.00   เฉพาะเจาะจง กรมควบคุมโรค 10,000.00    กรมควบคุมโรค 10,000.00    ราคาต่ าสุด /2565 20-พ.ค.-65

165 ยา จ านวน 1 รายการ 3,531.00      3,531.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,531.00     องค์การเภสัชกรรม 3,531.00     ราคาต่ าสุด 3356/2565 23-พ.ค.-65

166 ยา จ านวน 1 รายการ 25,074.00     25,074.00   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต925,074.00    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต925,074.00    ราคาต่ าสุด /2565 23-พ.ค.-65

167 ยา จ านวน 3 รายการ 19,264.80     19,264.80   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,264.80    องค์การเภสัชกรรม 19,264.80    ราคาต่ าสุด 3358/2565 24-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 1,269,295.30 

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

168 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00     12,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,000.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,000.00    ราคาต่ าสุด 3359/2565 24-พ.ค.-65

169 ยา จ านวน 1 รายการ 25,280.00     25,280.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 25,280.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 25,280.00    ราคาต่ าสุด 3364/2565 24-พ.ค.-65

170 ยา จ านวน 1 รายการ 21,000.00     21,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด21,000.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด21,000.00    ราคาต่ าสุด 3365/2565 24-พ.ค.-65

171 ยา จ านวน 1 รายการ 18,400.00     18,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 18,400.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 18,400.00    ราคาต่ าสุด 3367/2565 24-พ.ค.-65

172 ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00     18,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 18,000.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 18,000.00    ราคาต่ าสุด 3368/2565 24-พ.ค.-65

173 ยา จ านวน 2 รายการ 13,800.00     13,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ซี พลาส ซัพพลาย 13,800.00    ร้าน เค ซี พลาส ซัพพลาย 13,800.00    ราคาต่ าสุด 3372/2565 24-พ.ค.-65

174 ยา จ านวน 1 รายการ 68,522.52     68,522.52   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต968,522.52    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต968,522.52    ราคาต่ าสุด /2565 24-พ.ค.-65

175 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00     58,275.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 58,275.00    ราคาต่ าสุด /2565 24-พ.ค.-65

176 ยา จ านวน 12 รายการ 30,154.97     30,154.97   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต930,154.97    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต930,154.97    ราคาต่ าสุด /2565 24-พ.ค.-65

177 ยา จ านวน 2 รายการ 596.54         596.54       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9596.54        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9596.54        ราคาต่ าสุด /2565 24-พ.ค.-65

178 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 3290/2565 25-พ.ค.-65

179 ยา จ านวน 3 รายการ 4,055.83      4,055.83    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,055.83     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,055.83     ราคาต่ าสุด /2565 25-พ.ค.-65

180 ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00     15,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 15,000.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 15,000.00    ราคาต่ าสุด 3416/2565 27-พ.ค.-65

181 ยา จ านวน 1 รายการ 249,366.75   249,366.75    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 249,366.75  รพ.ชัยภูมิ 249,366.75  ราคาต่ าสุด /2565 30-พ.ค.-65

182 ยา จ านวน 1 รายการ 77,700.00     77,700.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 77,700.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 77,700.00    ราคาต่ าสุด /2565 30-พ.ค.-65

183 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ21,490.00     21,490.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 21,490.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 21,490.00    ราคาต่ าสุด 3264/2565 06-พ.ค.-65

184 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 3265/2565 06-พ.ค.-65

185 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ25,400.00     25,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 25,400.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 25,400.00    ราคาต่ าสุด 3266/2565 09-พ.ค.-65

186 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ29,500.00     29,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 29,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 29,500.00    ราคาต่ าสุด 3267/2565 09-พ.ค.-65

187 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ26,000.00     26,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,000.00    ราคาต่ าสุด 3268/2565 09-พ.ค.-65

188 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ64,960.00     64,960.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 64,960.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 64,960.00    ราคาต่ าสุด 3269/2565 11-พ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 853,970.41  

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

189 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ39,200.00     39,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,200.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,200.00    ราคาต่ าสุด 3270/2565 11-พ.ค.-65

190 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ7,900.00      7,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จ ากัด 7,900.00     บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จ ากัด 7,900.00     ราคาต่ าสุด 3271/2565 11-พ.ค.-65

191 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,680.00     11,680.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00    บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00    ราคาต่ าสุด 3272/2565 11-พ.ค.-65

192 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ12,260.00     12,260.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 12,260.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 12,260.00    ราคาต่ าสุด 3274/2565 17-พ.ค.-65

193 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 9,000.00     บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 9,000.00     ราคาต่ าสุด 3275/2565 17-พ.ค.-65

194 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00     14,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.00    ราคาต่ าสุด 3276/2565 17-พ.ค.-65

195 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ16,175.00     16,175.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 16,175.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 16,175.00    ราคาต่ าสุด 3409/2565 18-พ.ค.-65

196 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ96,000.00     96,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 96,000.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 96,000.00    ราคาต่ าสุด 3410/2565 23-พ.ค.-65

197 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ36,500.00     36,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 36,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 36,500.00    ราคาต่ าสุด 3411/2565 23-พ.ค.-65

198 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ56,544.00     56,544.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 56,544.00    บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 56,544.00    ราคาต่ าสุด 3413/2565 31-พ.ค.-65

199 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 24 รายการ 20,580.00     20,580.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี20,580.00    บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี20,580.00    ราคาต่ าสุด 3321/2565 23-พ.ค.-65

200 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 2 รายการ 1,800.00      1,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,800.00     บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,800.00     ราคาต่ าสุด 3322/2565 23-พ.ค.-65

201 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 8,500.00      8,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,500.00     บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,500.00     ราคาต่ าสุด 3323/2565 23-พ.ค.-65

202 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,475.00      2,475.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,475.00     บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,475.00     ราคาต่ าสุด 3324/2565 19-พ.ค.-65

203 วัสดุทันตกรรม จ านวน 6 รายการ 4,100.00      4,100.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 4,100.00     หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 4,100.00     ราคาต่ าสุด 3325/2565 19-พ.ค.-65

204 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,600.00      2,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย2,600.00     บ.พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย2,600.00     ราคาต่ าสุด 3334/2565 24-พ.ค.-65

205 วัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 1,550.00      1,550.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช (1998) จ ากัด 1,550.00     บ.เอสดีทันตเวช (1998) จ ากัด 1,550.00     ราคาต่ าสุด 3366/2565 26-พ.ค.-65

340,864.00  

รวมทั้งส้ิน 5,462,799.07 

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

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ


























