แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

1
2
3
4

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ
3,590.00
วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน 56 รายการ
20,224.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
5,250.00
วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
2,568.00

5
6
7
8
9

ค่ากาจัดขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
จ้างติดตั้งวัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ
ซ่อมวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

28,132.90
300.00
2,280.00
19,338.00
1,200.00

28,132.90
300.00
2,280.00
19,338.00
1,200.00

10 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
11 ซ่อมวัสดุไฟฟ้า จานวน 4 รายการ

37,664.00
4,790.00

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
3,590.00
20,224.00
5,250.00
2,568.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
แสวงเฟอร์นิเจอร์
3,590.00 แสวงเฟอร์นิเจอร์
3,590.00 ราคาต่าสุด
ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
20,224.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง
20,224.00 ราคาต่าสุด
น้าดื่มไอคิว
5,250.00 น้าดื่มไอคิว
5,250.00 ราคาต่าสุด
น้าดื่มไอคิว
2,568.00 น้าดื่มไอคิว
2,568.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จากัด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3478/2565
3427/2565
3428/2565
3437/2565
3440/2565

01-มิ.ย.-65
02-มิ.ย.-65
02-มิ.ย.-65
02-มิ.ย.-65
02-มิ.ย.-65

37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 37,664.00 บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด
4,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,790.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

37,664.00 ราคาต่าสุด
4,790.00 ราคาต่าสุด

3430/2565
3429/2565

02-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65

10,200.00
5,370.00
900.00
44,550.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3441/2565
3458/2565
3568/2565
3439/2565

06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65

ไทยเจริญการยาง
100.00
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จากั10,272.00
ด
นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
11,475.00
อู่ช่างรัตน์
9,250.00
หจก.เสริมการไฟฟ้า
535.00
หจก.เสริมการไฟฟ้า
535.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3443/2565
3451/2565
3457/2565
3459/2565
3460/2565
3461/2565

07-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
10-มิ.ย.-65
10-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

28,132.90
บริษัท เซ่งฮงออยล์ จากัด
300.00
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
2,280.00
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)19,338.00
ร้านเอ.ที.ซัพพลาย
1,200.00

12
13
14
15

วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ
10,200.00
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 6 รายการ
5,370.00
จ้างทาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ
900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ
44,550.00

10,200.00
5,370.00
900.00
44,550.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร

16
17
18
19
20
21

ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
บริการอินเตอร์ จานวน 1 รายการ
สมุนไพร จานวน 1 รายการ
ซ่อมยานพาหนะ จานวน 5 รายการ
วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ

100.00
10,272.00
11,475.00
9,250.00
535.00
535.00

เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง

100.00
10,272.00
11,475.00
9,250.00
535.00
535.00

เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์
เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์
เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

10,200.00
5,370.00
900.00
44,550.00

100.00
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค10,272.00
จากัด
นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ
11,475.00
อู่ช่างรัตน์
9,250.00
หจก.เสริมการไฟฟ้า
535.00
หจก.เสริมการไฟฟ้า
535.00

บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จากัด
บริษัท เซ่งฮงออยล์ จากัด
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน)
ร้านเอ.ที.ซัพพลาย

ร้านเสกสรร
อู่ช่างรัตน์
หจก.ป้าย ดีไซน์
มันนี โทนเนอร์

รวมทั้งสิ้น

28,132.90
300.00
2,280.00
19,338.00
1,200.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3422/2565
01-มิ.ย.-65
3431/2565
01-มิ.ย.-65
3436/2565
01-มิ.ย.-65
3450/2565
01-มิ.ย.-65

218,523.90

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

22
23
24
25

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล จานวน 1 รายการ
40,800.00
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
8,500.00
ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
990.00
ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน จานวน 2 รายการ
35,450.00

ราคากลาง
(บาท)
40,800.00
8,500.00
990.00
35,450.00

26
27
30
29
31

เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 2 รายการ
2,140.00
ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ6,980.00
บริการเติมเงินโทรศัพท์ จานวน 4 รายการ
500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
11,360.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
25,990.00

2,140.00
6,980.00
500.00
11,360.00
25,990.00

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
32 จ้างทาวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

3,990.00
850.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
นางจันทร์เพ็ญ ศรีโสภา
40,800.00 นางจันทร์เพ็ญ ศรีโสภา
40,800.00 ราคาต่าสุด
โรงพิมพ์ไทยเสรี
8,500.00 โรงพิมพ์ไทยเสรี
8,500.00 ราคาต่าสุด
บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด
990.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด
990.00 ราคาต่าสุด
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
35,450.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
35,450.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์
เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง

2,140.00
6,980.00
500.00
11,360.00
25,990.00

ดี.ดี.ออกซิเจน
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
ชยุตา สูงสุมาลย์
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

3,990.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
850.00 ร้านบล็อกตู๋ตรายาง

2,140.00
6,980.00
500.00
11,360.00
25,990.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3487/2565
3548/2565
3493/2565
3490/2565
3492/2565

14-มิ.ย.-65
15-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65

3,990.00 ราคาต่าสุด
850.00 ราคาต่าสุด

3491/2565
3496/2565

16-มิ.ย.-65
17-มิ.ย.-65

3527/2565
3528/2565
3549/2565
3569/2565

17-มิ.ย.-65
17-มิ.ย.-65
17-มิ.ย.-65
17-มิ.ย.-65

3509/2565
3510/2565
3511/2565
3512/2565
3513/2565
3519/2565

20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65

33
34
35
36

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
640.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
900.00
ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ
2,870.00
วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ
2,700.00

640.00
900.00
2,870.00
2,700.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด640.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 640.00 ราคาต่าสุด

37
38
39
40
41
42

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

800.00
1,430.00
1,500.00
620.00
8,360.00
700.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด800.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 800.00 ราคาต่าสุด

800.00
1,430.00
1,500.00
620.00
8,360.00
700.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด900.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 900.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์

2,870.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
2,700.00 หจก.ป้าย ดีไซน์

2,870.00 ราคาต่าสุด
2,700.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,430.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,430.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,500.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,500.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด620.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 620.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร สุขแจ่ม

8,360.00 นางสาวรัชนีกร สุขแจ่ม
8,360.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด700.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 700.00 ราคาต่าสุด
รวมทั้งสิ้น

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3462/2565
13-มิ.ย.-65
3463/2565
13-มิ.ย.-65
3464/2565
13-มิ.ย.-65
3442/2565
13-มิ.ย.-65

158,070.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน.....พ.ศ.2565 (1)

43
44
45
46

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,300.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
1,000.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
670.00
ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน 5 รายการ 3,380.00

47
48
49
50
51

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
1,300.00
1,000.00
670.00
3,380.00

820.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,130.00

820.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,130.00

52 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
53 ซ่อมระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 2 รายการ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,300.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด670.00
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
3,380.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,300.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 670.00 ราคาต่าสุด
ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
3,380.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด820.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 820.00 ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3520/2565
20-มิ.ย.-65
3521/2565
20-มิ.ย.-65
3529/2565
20-มิ.ย.-65
3550/2565
20-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,130.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,130.00 ราคาต่าสุด

3535/2565
3543/2565
3544/2565
3545/2565
3546/2565

21-มิ.ย.-65
21-มิ.ย.-65
21-มิ.ย.-65
21-มิ.ย.-65
21-มิ.ย.-65

200.00
4,380.00

200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด200.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 200.00 ราคาต่าสุด
4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,380.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
4,380.00 ราคาต่าสุด

3547/2565
3551/2565

21-มิ.ย.-65
22-มิ.ย.-65

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

1,000.00
1,100.00
450.00
6,420.00

1,000.00
1,100.00
450.00
6,420.00

3572/2565
3573/2565
3570/2565
3571/2565

22-มิ.ย.-65
22-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 2 รายการ

1,500.00
730.00
2,140.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,500.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,500.00 ราคาต่าสุด
730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด730.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 730.00 ราคาต่าสุด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
2,140.00 ดี.ดี.ออกซิเจน
2,140.00 ราคาต่าสุด

1,100.00
750.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,100.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,100.00 ราคาต่าสุด
750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด750.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 750.00 ราคาต่าสุด

1,740.00

1,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์

3574/2565
3575/2565
3580/2565
3581/2565
3582/2565
3584/2565

23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65
23-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด850.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 850.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,100.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,100.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง หจก.ป้าย ดีไซน์

450.00 หจก.ป้าย ดีไซน์
เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ทาป้ายชัยภูมิ 6,420.00 หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ทาป้ายชัยภูมิ

1,740.00 ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์
รวมทั้งสิ้น

450.00 ราคาต่าสุด
6,420.00 ราคาต่าสุด

1,740.00 ราคาต่าสุด
30,360.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

64
65
66
67

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
770.00
820.00
1,000.00
1,710.00

68
69
70
71
72

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

1,290.00
650.00
1,350.00
782.00
670.00

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

73 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
74 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ

800.00
210.00

75
76
77
78

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

660.00
1,000.00
1,000.00
740.00

79
80
81
82
83
84

เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
600.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
660.00
เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
500.00
ซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ
9,170.00
เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์ จานวน
23,000.00
1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
52,000.00

ราคากลาง
(บาท)
770.00
820.00
1,000.00
1,710.00
1,290.00
650.00
1,350.00
782.00
670.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด770.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด820.00
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,710.00
ด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 770.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 820.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,710.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,290.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,290.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด650.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 650.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,350.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,350.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด782.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 782.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด670.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 670.00 ราคาต่าสุด
800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด800.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 800.00 ราคาต่าสุด

210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์

210.00 ร้านวิทยาพาณิชย์

210.00 ราคาต่าสุด

660.00
1,000.00
1,000.00
740.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด660.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 660.00 ราคาต่าสุด

600.00
660.00
500.00
9,170.00
23,000.00
52,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด600.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 600.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั1,000.00
ด
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,000.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด740.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 740.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด660.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 660.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด500.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด 500.00 ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6

9,170.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
23,000.00 บริษัท ทรานสเทค จากัด
52,000.00 พิ พัฒน์ ผล 6
รวมทั้งสิ้น

9,170.00 ราคาต่าสุด
23,000.00 ราคาต่าสุด
52,000.00 ราคาต่าสุด
99,382.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3583/2565
24-มิ.ย.-65
3585/2565
24-มิ.ย.-65
3586/2565
24-มิ.ย.-65
3587/2565
24-มิ.ย.-65
3588/2565
3590/2565
3589/2565
3591/2565
3592/2565

24-มิ.ย.-65
24-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65

3593/2565
3594/2565

27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65

3596/2565
3597/2565
3618/2565
3619/2565

27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65

3620/2565
3621/2565
3623/2565
3624/2565
1980/2564
3433/2565

27-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
28-มิ.ย.-65
28-มิ.ย.-65
30-มิ.ย.-65
08-มิ.ย.-65

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
5,040.00
113,750.00
121,650.00
15,930.00

ราคากลาง
(บาท)
5,040.00
113,750.00
121,650.00
15,930.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 5,040.00
หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป
113,750.00
หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล
121,650.00
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด15,930.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 5,040.00 ราคาต่าสุด
หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป
113,750.00 ราคาต่าสุด
หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล
121,650.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 15,930.00 ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3434/2565
08-มิ.ย.-65
3471/2565
09-มิ.ย.-65
3472/2565
09-มิ.ย.-65
3435/2565
09-มิ.ย.-65

พิ พัฒน์ ผล 6
บริษัท เอฟ ซี พี จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
หจก.เอ็น อี เมดิคอล
บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด

85
86
87
88

วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 8 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 14 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 3 รายการ

89
90
91
92
93

วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ

26,700.00
16,850.00
26,536.00
44,800.00
20,000.00

26,700.00
16,850.00
26,536.00
44,800.00
20,000.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3474/2565
3476/2565
3468/2565
3475/2565
3470/2565

09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65

94 วัสดุการแพทย์ จานวน 4 รายการ
95 วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ

27,588.00
6,750.00

27,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด27,588.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 27,588.00 ราคาต่าสุด
6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด6,750.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 6,750.00 ราคาต่าสุด

3469/2565
3473/2565

09-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

26,700.00
บริษัท เอฟ ซี พี จากัด
16,850.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั26,536.00
ด
หจก.เอ็น อี เมดิคอล
44,800.00
บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด20,000.00

26,700.00
16,850.00
26,536.00
44,800.00
20,000.00

96
97
98
99

วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
5,200.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 1 รายการ
19,200.00
วัสดุการแพทย์ จานวน 3 รายการ
20,372.80
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 12,000.00
รายการ

5,200.00
19,200.00
20,372.80
12,000.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3494/2565
3495/2565
3595/2565
3432/2565

16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
27-มิ.ย.-65
08-มิ.ย.-65

100
101
102
103
104
105

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
22,498.89
วัสดุเภสัช จานวน 1 รายการ
975.00
ยา จานวน 2 รายการ
36,594.00
วัสดุเภสัช จานวน 1 รายการ
20,217.60
ยา จานวน 2 รายการ
58,959.80
ยา จานวน 1 รายการ
342.40

22,498.89 เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดดิ้ง
22,498.89 พีทาม เทรดดิ้ง
22,498.89 ราคาต่าสุด
975.00 เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 975.00 สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 975.00 ราคาต่าสุด

3452/2565
3497/2565
3292/2565
3559/2565
/2565
/2565

01-มิ.ย.-65
01-มิ.ย.-65
01-มิ.ย.-65
01-มิ.ย.-65
01-มิ.ย.-65
04-มิ.ย.-65

36,594.00
20,217.60
58,959.80
342.40

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 5,200.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด

5,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุญญิศา มาร์เก็ตติ้ง จากัด 19,200.00 บริษัท ปุญญิศา มาร์เก็ตติ้ง จากัด
19,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั20,372.80
ด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 20,372.80
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
12,000.00จากั
บริดษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
12,000.00
จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จากัด
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง

36,594.00
20,217.60
58,959.80
342.40

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จากัด
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
รวมทั้งสิ้น

36,594.00
20,217.60
58,959.80
342.40
621,954.49

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

106
107
108
109

ยา จานวน 5 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
81,604.68
1,800.00
8,660.00
390.00

110
111
112
113
114

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 7 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

2,850.00
6,500.00
42,479.00
140.00
3,250.00

115 ยา จานวน 1 รายการ
116 ยา จานวน 1 รายการ

6,000.00
3,638.00

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
81,604.68
1,800.00
8,660.00
390.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
องค์การเภสัชกรรม
81,604.68 ราคาต่าสุด
บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
1,800.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จ8,660.00
ากัด
ราคาต่าสุด
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จากั390.00
ด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3453/2565
06-มิ.ย.-65
3477/2565
06-มิ.ย.-65
3485/2565
06-มิ.ย.-65
3486/2565
06-มิ.ย.-65

2,850.00
6,500.00
42,479.00
140.00
3,250.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด
2,850.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด
6,500.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จากัด 42,479.00 ราคาต่าสุด
รพ.ชัยภูมิ
140.00 ราคาต่าสุด
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด
3,250.00 ราคาต่าสุด

3498/2565
3499/2565
3558/2565
/2565
3501/2565

06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
6,000.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
6,000.00 ราคาต่าสุด
3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากั
3,638.00
ด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด3,638.00 ราคาต่าสุด

3502/2565
3503/2565

07-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
องค์การเภสัชกรรม
81,604.68
บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
1,800.00
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)
8,660.00
จากัด
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)390.00
จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

2,850.00
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 6,500.00
บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จากัด42,479.00
รพ.ชัยภูมิ
140.00
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จากัด 3,250.00

117
118
119
120

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

1,488.00
13,200.00
1,350.00
1,900.00

1,488.00
13,200.00
1,350.00
1,900.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 1,488.00 บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด

121
122
123
124
125
126

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 4 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

46,224.00
150.00
14,008.98
58,275.00
2,054.40
35,000.00

46,224.00
150.00
14,008.98
58,275.00
2,054.40
35,000.00

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 13,200.00 บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 1,350.00 บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 1,900.00 บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง
เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

46,224.00
150.00
14,008.98
58,275.00
2,054.40
35,000.00

องค์การเภสัชกรรม
รพ.ชัยภูมิ
องค์การเภสัชกรรม
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
องค์การเภสัชกรรม
รวมทั้งสิ้น

1,488.00
13,200.00
1,350.00
1,900.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3505/2565
3506/2565
3507/2565
3508/2565

07-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65

46,224.00
150.00
14,008.98
58,275.00
2,054.40
35,000.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3454/2565
/2565
/2565
/2565
/2565
3465/2565

09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
10-มิ.ย.-65
10-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

330,962.06

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

127
130
129
130

ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
63,795.00
1,460.50
8,700.00
8,000.00

131
132
133
134
135

ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

6,420.00
10,700.00
9,000.00
1,200.00
27,820.00

136 ยา จานวน 1 รายการ
137 ยา จานวน 3 รายการ

8,750.00
3,086.72

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
63,795.00
1,460.50
8,700.00
8,000.00
6,420.00
10,700.00
9,000.00
1,200.00
27,820.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
องค์การเภสัชกรรม
63,795.00 องค์การเภสัชกรรม
63,795.00 ราคาต่าสุด
องค์การเภสัชกรรม
1,460.50 องค์การเภสัชกรรม
1,460.50 ราคาต่าสุด
หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
8,700.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
8,700.00 ราคาต่าสุด
บริษัท บางกอกดรัก จากัด
8,000.00 บริษัท บางกอกดรัก จากัด
8,000.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จากัด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3522/2565
3523/2565
3524/2565
3525/2565
3526/2565

13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จากัด
8,750.00 บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จากัด
8,750.00 ราคาต่าสุด
3,086.72 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
3,086.72 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,086.72 ราคาต่าสุด

3531/2565
/2565

13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

/2565
/2565
/2565
3530/2565

13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

3532/2565
3534/2565
3536/2565
3537/2565
3538/2565
3539/2565

14-มิ.ย.-65
14-มิ.ย.-65
14-มิ.ย.-65
14-มิ.ย.-65
14-มิ.ย.-65
14-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

6,420.00
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี10,700.00
้ จากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 9,000.00
บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 1,200.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั27,820.00
ด

บริษัท ยูโทเบี้ยน จากัด
6,420.00
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากั
10,700.00
ด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
9,000.00
บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด 1,200.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 27,820.00

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3466/2565
13-มิ.ย.-65
3467/2565
13-มิ.ย.-65
3517/2565
13-มิ.ย.-65
3518/2565
13-มิ.ย.-65

138
139
140
141

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

808.32
1,070.00
118,298.52
35,000.00

808.32
1,070.00
118,298.52
35,000.00

เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
808.32 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 808.32 ราคาต่าสุด

142
143
144
145
146
147

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

10,080.00
17,655.00
23,197.60
1,649.94
10,380.00
3,100.00

10,080.00
17,655.00
23,197.60
1,649.94
10,380.00
3,100.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั10,080.00
ด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 10,080.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

1,070.00 รพ.ชัยภูมิ
118,298.52 รพ.ชัยภูมิ
35,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

1,070.00 ราคาต่าสุด
118,298.52 ราคาต่าสุด
35,000.00 ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด 17,655.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั23,197.60
ด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด1,649.94
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด

10,380.00
3,100.00

17,655.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 23,197.60
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,649.94
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด
10,380.00
บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด
3,100.00
รวมทั้งสิ้น

370,171.60

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

148
149
150
151

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
1,500.00
5,949.50
1,800.00
3,800.00

152
153
154
155
156

ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 2 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

8,450.00
1,765.50
4,320.00
19,075.00
7,300.00

8,450.00
1,765.50
4,320.00
19,075.00
7,300.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3552/2565
/2565
3533/2565
3553/2565
3557/2565

15-มิ.ย.-65
15-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65

157 ยา จานวน 2 รายการ
158 ยา จานวน 2 รายการ

36,380.00
6,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด 36,380.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จากัด
36,380.00 ราคาต่าสุด
6,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ6,380.00
ากัด (มหาชน)
บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด6,380.00
(มหาชน) ราคาต่าสุด

3562/2565
3563/2565

16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง
(บาท)
1,500.00
5,949.50
1,800.00
3,800.00

159
160
161
162

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ

473,194.08
10,914.00
26,400.00
100,665.60

473,194.08
10,914.00
26,400.00
100,665.60

163
164
165
166
167
168

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

8,200.00
25,500.00
6,400.00
7,490.00
39,162.00
17,120.00

8,200.00
25,500.00
6,400.00
7,490.00
39,162.00
17,120.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธซี ื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส

1,500.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 5,949.50
เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 1,800.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จากัด
3,800.00

รพ.จัตุรัส
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด
บริษัท มาซา แลบ จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จากัด

บริษัท โมเดอร์นแมนู จากัด
รพ.ชัยภูมิ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

8,450.00
รพ.ชัยภูมิ
1,765.50
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด4,320.00
องค์การเภสัชกรรม
19,075.00
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 7,300.00

เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ

473,194.08
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ10,914.00
ากัด
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
26,400.00
เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
100,665.60

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
1,500.00 ราคาต่าสุด
5,949.50 ราคาต่าสุด
1,800.00 ราคาต่าสุด
3,800.00 ราคาต่าสุด
8,450.00
1,765.50
4,320.00
19,075.00
7,300.00

รพ.ชัยภูมิ
473,194.08
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากั1ด0,914.00
องค์การเภสัชกรรม
26,400.00
องค์การเภสัชกรรม
100,665.60

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

/2565
3504/2565
3554/2565
3555/2565

16-มิ.ย.-65
17-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65

8,200.00 องค์การเภสัชกรรม
8,200.00
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสั
25,500.00
ช) จากัดบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสั25,500.00
ช) จากัด
บริษัท ซีฟาม จากัด
6,400.00 บริษัท ซีฟาม จากัด
6,400.00
องค์การเภสัชกรรม
7,490.00 องค์การเภสัชกรรม
7,490.00
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
39,162.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
39,162.00
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ17,120.00
ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากั1ด7,120.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

3556/2565
3560/2565
3561/2565
3564/2565
3565/2565
3566/2565

20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
/2565
14-มิ.ย.-65
3540/2565
15-มิ.ย.-65
3541/2565
15-มิ.ย.-65
3542/2565
15-มิ.ย.-65

รวมทั้งสิ้น

811,765.68

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)

169
170
171
172

ยา จานวน 1 รายการ
ยา จานวน 3 รายการ
ยา จานวน 6 รายการ
ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
4,494.00
446,079.19
68,358.15
684.80

ราคากลาง
(บาท)
4,494.00
446,079.19
68,358.15
684.80

173
174
175
176
177

ยา จานวน 1 รายการ
428.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ
75,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 1 รายการ
13,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ
16,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
37,000.00

428.00
75,000.00
13,000.00
16,200.00
37,000.00

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากั
4,494.00
ด
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ446,079.19
เขต9
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ68,358.15
เขต9
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
684.80

เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

428.00
บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จากัด75,000.00
องค์การเภสัชกรรม
13,000.00
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 16,200.00
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 37,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด4,494.00 ราคาต่าสุด 3567/2565
20-มิ.ย.-65
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
446,079.19 ราคาต่าสุด
/2565
21-มิ.ย.-65
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9
68,358.15 ราคาต่าสุด
/2565
21-มิ.ย.-65
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
684.80 ราคาต่าสุด
/2565
22-มิ.ย.-65
รพ.ชัยภูมิ
บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จากัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

/2565
3500/2565
3455/2565
3444/2565
3445/2565

22-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
09-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65
06-มิ.ย.-65

28,000.00 ราคาต่าสุด
19,000.00 ราคาต่าสุด

3446/2565
3447/2565

06-มิ.ย.-65
07-มิ.ย.-65

178 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
28,000.00
179 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
19,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จากัด

180
181
182
183

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
21,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
62,430.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
96,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
6,900.00

21,000.00
62,430.00
96,000.00
6,900.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด

21,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
62,430.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
96,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จากัด 6,900.00

บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด
21,000.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
62,430.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
96,000.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จากัด 6,900.00 ราคาต่าสุด

3448/2565
3449/2565
3479/2565
3480/2565

07-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65
13-มิ.ย.-65

184
185
186
187
188
189

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
35,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 2 รายการ
29,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 5 รายการ
54,450.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
9,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
16,950.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 6 รายการ
31,330.00

35,500.00
29,500.00
54,450.00
9,000.00
16,950.00
31,330.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด
บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด

3481/2565
3482/2565
3483/2565
3484/2565
3576/2565
3577/2565

16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
16-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65
20-มิ.ย.-65

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จากัด

28,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
19,000.00 บริษัท ไดแอกโค จากัด

428.00
75,000.00
13,000.00
16,200.00
37,000.00

35,500.00
29,500.00
54,450.00
9,000.00
16,950.00
31,330.00

รวมทั้งสิ้น

35,500.00
29,500.00
54,450.00
9,000.00
16,950.00
31,330.00
1,071,304.14

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่ ....30.....เดือน…..มิถุนายน......พ.ศ.2565 (1)
ลาดับ
190
191
192
193

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 3 รายการ
8,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน 1 รายการ
80,000.00
วัสดุทันตกรรม จานวน 3 รายการ
2,996.00
ค่าจ้างทาฟันปลอม จานวน 17 รายการ
1,800.00
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

194 ซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม จานวน 2 รายการ 51,000.00

ราคากลาง
(บาท)
8,200.00
80,000.00
2,996.00
11,020.00

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จากัด 8,200.00
บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
80,000.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด2,996.00
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จากัด
11,020.00

620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จากัด

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่นส์ จากัด 8,200.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
80,000.00 ราคาต่าสุด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 2,996.00 ราคาต่าสุด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จากัด
11,020.00 ราคาต่าสุด

620.00 บริษัท สยามเดนท์ จากัด
รวมเงิน
รวมเงินทั้งสิ้น

620.00 ราคาต่าสุด
102,836.00
3,815,329.87

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3578/2565
20-มิ.ย.-65
3579/2565
21-มิ.ย.-65
3514/2565
20-มิ.ย.-65
3515/2565
20-มิ.ย.-65
3516/2565

20-มิ.ย.-65

