
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วสัดุการแพทย ์จ านวน 8 รายการ 27,350.00        27,350.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 27,350.00       หจก.วอีาร์ซัพพอร์ต 27,350.00      ราคาต่ าสุด 0177/2566 1-พ.ย.-65

2 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,052.00         2,052.00          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,052.00        น้ าด่ืมไอคิว 2,052.00       ราคาต่ าสุด 0196/2566 1-พ.ย.-65

3 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00        น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00       ราคาต่ าสุด 0197/2566 1-พ.ย.-65

4 วสัดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 73 รายการ38,632.00        38,632.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 38,632.00       ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 38,632.00      ราคาต่ าสุด 0201/2566 1-พ.ย.-65

5 จา้งเก็บขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 11,552.20        11,552.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 11,552.20       บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย ์จ ากัด 11,552.20      ราคาต่ าสุด 0211/2566 1-พ.ย.-65

6 ครุภัณฑ์อื่น จ านวน 1 รายการ 11,860.00        11,860.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดังธนพัฒน์ 11,860.00       หจก.ดังธนพัฒน์ 11,860.00      ราคาต่ าสุด 0221/2566 1-พ.ย.-65

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 18,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง 80-com 18,000.00       80-com 18,000.00      ราคาต่ าสุด 0176/2566 1-พ.ย.-65

8 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,424.00         2,424.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 2,424.00        หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 2,424.00       ราคาต่ าสุด 0195/2566 1-พ.ย.-65

9 วสัดุประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 รายการ 5,100.00         5,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 5,100.00        หจก.ป้ายดีไซน์ 5,100.00       ราคาต่ าสุด 0182/2566 2-พ.ย.-65

10 จา้งท าวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 33,900.00        33,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนงนุชผ้าม่าน 33,900.00       ร้านนงนุชผ้าม่าน 33,900.00      ราคาต่ าสุด 0184/2566 2-พ.ย.-65

11 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,750.00         3,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,750.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,750.00       ราคาต่ าสุด 0188/2566 2-พ.ย.-65

12 จา้งซ่อมแซมห้องเทคนิคการแพทย ์จ านวน 1 รายการ16,650.00        16,650.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 16,650.00       นายปริญญา พุม่มะลิวลัย์ 16,650.00      ราคาต่ าสุด 0199/2566 2-พ.ย.-65

13 จา้งเหมาปรับปรุงพืน้ห้องเอกซ์เรยแ์ละห้องเก็บเงิน จ านวน 1 รายการ80,000.00        80,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 80,000.00       นายปริญญา พุม่มะลิวลัย์ 80,000.00      ราคาต่ าสุด 4180/2565 3-พ.ย.-65

14 ซ่อมวสัดุโฆษณาและประชาสัมพันธ ์จ านวน 3 รายการ1,860.00         1,860.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,860.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,860.00       ราคาต่ าสุด 0189/2566 3-พ.ย.-65

15 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 430,000.00      430,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด430,000.00     บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด430,000.00    ราคาต่ าสุด 0198/2566 3-พ.ย.-65

16 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,280.00         4,280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,280.00        บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,280.00       ราคาต่ าสุด 0202/2566 3-พ.ย.-65

17 ซ่อมวสัดุโฆษณา จ านวน 3 รายการ 780.00            780.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 780.00           ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 780.00          ราคาต่ าสุด 0192/2566 4-พ.ย.-65

18 จา้งซ่อมแซมห้องพักเจา้หน้าที่งานผู้ป่วยนอก จ านวน 1 รายการ20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปริญญา พุ่มมะลิวัลย์ 20,000.00       นายปริญญา พุม่มะลิวลัย์ 20,000.00      ราคาต่ าสุด 0200/2566 4-พ.ย.-65

19 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 7,560.00         7,560.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 7,560.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 7,560.00       ราคาต่ าสุด 0193/2566 7-พ.ย.-65

20 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,600.00         1,600.00          เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ โยอาศรี 1,600.00        นายอธวิฒัน์ โยอาศรี 1,600.00       ราคาต่ าสุด 0203/2566 7-พ.ย.-65

21 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00            100.00            เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00           ไทยเจริญการยาง 100.00          ราคาต่ าสุด 0204/2566 7-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน 720,950.20    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 620.00            620.00            เฉพาะเจาะจง ชัยภูมิบล็อคประสาน 620.00           ชัยภูมิบล็อคประสาน 620.00          ราคาต่ าสุด 0212/2566 7-พ.ย.-65

23 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 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 0217/2566 7-พ.ย.-65

24 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,690.00         6,690.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 6,690.00        บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 6,690.00       ราคาต่ าสุด 0222/2566 7-พ.ย.-65

25 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 26 รายการ 23,846.00        23,846.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 23,846.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 23,846.00      ราคาต่ าสุด 0223/2566 7-พ.ย.-65

26 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,725.00         4,725.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 4,725.00        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 4,725.00       ราคาต่ าสุด 0205/2566 7-พ.ย.-65

27 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,181.75         2,181.75          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,181.75        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,181.75       ราคาต่ าสุด 0207/2566 7-พ.ย.-65

28 วสัดุบริโภค จ านวน 3 รายการ 1,309.00         1,309.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,309.00        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,309.00       ราคาต่ าสุด 0210/2566 7-พ.ย.-65

29 ซ่อมวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 680.00            680.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00           ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00          ราคาต่ าสุด 0194/2566 8-พ.ย.-65

30 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,840.40         1,840.40          เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,840.40        ดี.ดี.ออกซิเจน 1,840.40       ราคาต่ าสุด 0216/2566 8-พ.ย.-65

30 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,100.00         9,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 9,100.00        บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 9,100.00       ราคาต่ าสุด 0215/2566 9-พ.ย.-65

32 จา้งติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 8 รายการ 6,950.00         6,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,950.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,950.00       ราคาต่ าสุด 0218/2566 10-พ.ย.-65

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 8,400.00         8,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 8,400.00        หจก.พ พรรณภัทร 8,400.00       ราคาต่ าสุด 0236/2566 10-พ.ย.-65

34 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,440.00         3,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,440.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,440.00       ราคาต่ าสุด 0220/2566 11-พ.ย.-65

35 จา้งปรับปรุงพืน้ที่ให้บริการจติเวชและยาเสพติด จ านวน 1 รายการ26,900.00        26,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 26,900.00       ร้านตราครุฑ 26,900.00      ราคาต่ าสุด 0225/2566 11-พ.ย.-65

36 วสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 13,640.00        13,640.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 13,640.00       หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 13,640.00      ราคาต่ าสุด 0226/2566 11-พ.ย.-65

37 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 99,000.00        99,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 99,000.00       ร้านรุ่งเรืองซัพพลาย 99,000.00      ราคาต่ าสุด 0362/2566 11-พ.ย.-65

38 วสัดุอื่น จ านวน 3 รายการ 1,170.00         1,170.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 1,170.00        ร้านวทิยาพาณิชย์ 1,170.00       ราคาต่ าสุด 0227/2566 14-พ.ย.-65

39 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 17,000.00        17,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง 17,000.00       บริษัท ไอโอซอลท์มาร์เก็ตต้ิง 17,000.00      ราคาต่ าสุด 0228/2566 14-พ.ย.-65

40 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรกันเอง 800.00           ร้านเกษตรกันเอง 800.00          ราคาต่ าสุด 0237/2566 14-พ.ย.-65

41 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 59,880.00        59,880.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 59,880.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 59,880.00      ราคาต่ าสุด 3906/2565 15-พ.ย.-65

42 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 4,500.00         4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรกันเอง 4,500.00        ร้านเกษตรกันเอง 4,500.00       ราคาต่ าสุด 0238/2566 15-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน 302,944.15    

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 13,480.00        13,480.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 13,480.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 13,480.00      ราคาต่ าสุด 0240/2566 16-พ.ย.-65

44 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 4,650.00         4,650.00          เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,650.00        ศุภกร พาณิชย์ 4,650.00       ราคาต่ าสุด 0276/2566 16-พ.ย.-65

45 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,700.00         3,700.00          เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 3,700.00        เสกสรรคการเกษตร 3,700.00       ราคาต่ าสุด 0239/2566 16-พ.ย.-65

46 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง 25,000.00       บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง 25,000.00      ราคาต่ าสุด 0241/2566 17-พ.ย.-65

47 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,100.00         5,100.00          เฉพาะเจาะจง 80-com 5,100.00        80-com 5,100.00       ราคาต่ าสุด 0242/2566 17-พ.ย.-65

48 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,226.00         2,226.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 2,226.00        บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 2,226.00       ราคาต่ าสุด 0246/2566 18-พ.ย.-65

49 จา้งท าเคาเตอร์ จ านวน 2 รายการ 68,000.00        68,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเอก บ ารุงฤกธิ์ 68,000.00       นายเอก บ ารุงฤกธิ์ 68,000.00      ราคาต่ าสุด 0281/2566 18-พ.ย.-65

50 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 60,678.69        60,678.69        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเจน จ ากัด 60,678.69       บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเจน จ ากัด 60,678.69      ราคาต่ าสุด 0282/2566 18-พ.ย.-65

51 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,590.00         5,590.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,590.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,590.00       ราคาต่ าสุด 0379/2566 18-พ.ย.-65

52 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 11,812.50        11,812.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 11,812.50       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 11,812.50      ราคาต่ าสุด 0245/2566 18-พ.ย.-65

53 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 3,800.00         3,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,800.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,800.00       ราคาต่ าสุด 0300/2566 21-พ.ย.-65

54 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,365.00         4,365.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,365.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 4,365.00       ราคาต่ าสุด 0364/2566 21-พ.ย.-65

55 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 19,000.00        19,000.00        เฉพาะเจาะจง 80-com 19,000.00       80-com 19,000.00      ราคาต่ าสุด 0283/2566 21-พ.ย.-65

56 จา้งจดัท าลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 1 รายการ10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ 10,000.00       นายณัฏฐ์ ขันชัยภูมิ 10,000.00      ราคาต่ าสุด 0284/2566 22-พ.ย.-65

57 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00        ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00       ราคาต่ าสุด 0285/2566 22-พ.ย.-65

58 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00        หจก.เจริญทรัพยช์ัยภูมิ 1,000.00       ราคาต่ าสุด 0286/2566 22-พ.ย.-65

59 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 4,650.00         4,650.00          เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 4,650.00        ศุภกร พาณิชย์ 4,650.00       ราคาต่ าสุด 0287/2566 22-พ.ย.-65

60 จา้งท าวสัดุโฆษณาจ านวน 1 รายการ 100.00            100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 100.00           ร้านเอพีเอส 100.00          ราคาต่ าสุด 0288/2566 23-พ.ย.-65

61 ซ่อมแซมฝ้าเพดานท่อน้ าทิ้งซักฟอก จ านวน 1 รายการ28,760.00        28,760.00        เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 28,760.00       นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 28,760.00      ราคาต่ าสุด 0289/2566 23-พ.ย.-65

62 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,990.00         4,990.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,990.00        บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,990.00       ราคาต่ าสุด 0290/2566 23-พ.ย.-65

63 วสัดุงานบ้าน และวสัดุก่อสร้าง จ านวน 11 รายการ 20,236.00        20,236.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 20,236.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 20,236.00      ราคาต่ าสุด 0291/2566 23-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน 298,138.19    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรชแอร์ 500.00           ร้านรุ่งเรชแอร์ 500.00          ราคาต่ าสุด 0294/2566 24-พ.ย.-65

65 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 0295/2566 24-พ.ย.-65

66 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0296/2566 24-พ.ย.-65

67 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 35,700.00        35,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 35,700.00       บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 35,700.00      ราคาต่ าสุด 0301/2566 24-พ.ย.-65

68 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 41,940.00        41,940.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 41,940.00       บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 41,940.00      ราคาต่ าสุด 0338/2566 24-พ.ย.-65

69 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 30,940.00        30,940.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 30,940.00       บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 30,940.00      ราคาต่ าสุด 0340/2566 24-พ.ย.-65

70 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 9,600.00         9,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 9,600.00        บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 9,600.00       ราคาต่ าสุด 0357/2566 24-พ.ย.-65

71 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,990.00         4,990.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,990.00        บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 4,990.00       ราคาต่ าสุด 0358/2566 24-พ.ย.-65

72 ซ่อมวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,060.00         1,060.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,060.00        บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,060.00       ราคาต่ าสุด 0359/2566 24-พ.ย.-65

73 ซ่อมวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 500.00           บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 500.00          ราคาต่ าสุด 0360/2566 24-พ.ย.-65

74 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,300.00         4,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,300.00        บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,300.00       ราคาต่ าสุด 0361/2566 24-พ.ย.-65

75 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,960.00         4,960.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมิตร สุวรรณ 4,960.00        ร้านมิตร สุวรรณ 4,960.00       ราคาต่ าสุด 0292/2566 25-พ.ย.-65

76 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 495.00            495.00            เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 495.00           ร้านภักดีเภสัช 495.00          ราคาต่ าสุด 0293/2566 25-พ.ย.-65

77 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0297/2566 25-พ.ย.-65

78 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0298/2566 25-พ.ย.-65

79 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0299/2566 25-พ.ย.-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 0341/2566 25-พ.ย.-65

81 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 0342/2566 25-พ.ย.-65

82 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 500.00           หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 500.00          ราคาต่ าสุด 0337/2566 25-พ.ย.-65

83 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 4,735.00         4,735.00          เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง 4,735.00        จกัรปูทอง 4,735.00       ราคาต่ าสุด 0336/2566 28-พ.ย.-65

84 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 360.00            360.00            เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 360.00           บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 360.00          ราคาต่ าสุด 0339/2566 28-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 145,580.00    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30...เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 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 0343/2566 28-พ.ย.-65

86 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 0344/2566 28-พ.ย.-65

87 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 0345/2566 28-พ.ย.-65

88 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 0346/2566 28-พ.ย.-65

89 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0347/2566 28-พ.ย.-65

90 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0348/2566 28-พ.ย.-65

91 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 0349/2566 28-พ.ย.-65

92 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 รายการ 11,636.50        11,636.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 11,636.50       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 11,636.50      ราคาต่ าสุด 0366/2566 28-พ.ย.-65

93 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 316.00            316.00            เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 316.00           มารียซี์ตัส 316.00          ราคาต่ าสุด 0372/2566 28-พ.ย.-65

94 จา้งท าวสัดุประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 รายการ 180.00            180.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 180.00           หจก.ป้ายดีไซน์ 180.00          ราคาต่ าสุด 0373/2566 28-พ.ย.-65

95 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15 รายการ 9,087.50         9,087.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 9,087.50        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 9,087.50       ราคาต่ าสุด 0365/2566 28-พ.ย.-65

96 วสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 12,812.00        12,812.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 12,812.00       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 12,812.00      ราคาต่ าสุด 0367/2566 28-พ.ย.-65

97 วสัดุบริโภค จ านวน 13 รายการ 10,965.75        10,965.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 10,965.75       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 10,965.75      ราคาต่ าสุด 0367/2566 28-พ.ย.-65

98 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 2,000.00        ร้านมั่นใจบริการ 2,000.00       ราคาต่ าสุด 0377/2566 29-พ.ย.-65

99 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,345.00         3,345.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 3,345.00        บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 3,345.00       ราคาต่ าสุด 0378/2566 29-พ.ย.-65

100 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00           บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          ราคาต่ าสุด 0387/2566 29-พ.ย.-65

101 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 11 รายการ 4,484.47         4,484.47          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 4,484.47        บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จ ากัด 4,484.47       ราคาต่ าสุด 0399/2566 29-พ.ย.-65

102 วสัดุประชาสัมพันธ ์จ านวน 2 รายการ 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์ 3,000.00        ร้านรุ่งทวทีรัพยพ์าณิชย์ 3,000.00       ราคาต่ าสุด 0380/2566 30-พ.ย.-65

103 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00        หจก.ชัยภูมิวฒันาบริการ 1,000.00       ราคาต่ าสุด 0388/2566 30-พ.ย.-65

104 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00        ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00       ราคาต่ าสุด 0389/2566 30-พ.ย.-65

105 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00         1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00        ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00       ราคาต่ าสุด 0391/2566 30-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 67,327.22      

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,592.00         2,592.00          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,592.00        น้ าด่ืมไอคิว 2,592.00       ราคาต่ าสุด 0400/2566 30-พ.ย.-65

107 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 35,000.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 35,000.00      ราคาต่ าสุด 0249/2566 8-พ.ย.-65

108 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 19,900.00        19,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 19,900.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 19,900.00      ราคาต่ าสุด 0250/2566 8-พ.ย.-65

109 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 19,500.00        19,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 19,500.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 19,500.00      ราคาต่ าสุด 0251/2566 8-พ.ย.-65

110 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 65,000.00        65,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 65,000.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 65,000.00      ราคาต่ าสุด 0252/2566 8-พ.ย.-65

111 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 15,000.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 15,000.00      ราคาต่ าสุด 0254/2566 8-พ.ย.-65

112 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 19,500.00        19,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 19,500.00       หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 19,500.00      ราคาต่ าสุด 0255/2566 8-พ.ย.-65

113 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 4,250.00         4,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 4,250.00        หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 4,250.00       ราคาต่ าสุด 0256/2566 8-พ.ย.-65

114 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 18,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 18,000.00       หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 18,000.00      ราคาต่ าสุด 0257/2566 8-พ.ย.-65

115 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 6,600.00         6,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 6,600.00        หจก.แก่นจนัทร์ กรุ๊ป 6,600.00       ราคาต่ าสุด 0253/2566 8-พ.ย.-65

116 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 6,300.00         6,300.00          เฉพาะเจาะจง เอส เอ เทรดด้ิง 6,300.00        เอส เอ เทรดด้ิง 6,300.00       ราคาต่ าสุด 0261/2566 15-พ.ย.-65

117 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 22,500.00        22,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 22,500.00       หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 22,500.00      ราคาต่ าสุด 0262/2566 15-พ.ย.-65

118 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 4,080.00         4,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 4,080.00        บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 4,080.00       ราคาต่ าสุด 0258/2566 15-พ.ย.-65

119 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 9,920.00         9,920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 9,920.00        บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 9,920.00       ราคาต่ าสุด 0259/2566 15-พ.ย.-65

120 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 4,375.00         4,375.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,375.00        บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,375.00       ราคาต่ าสุด 0260/2566 15-พ.ย.-65

121 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 29,000.00        29,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดคอล 29,000.00       หจก.เอ็น อี เมดคอล 29,000.00      ราคาต่ าสุด 0263/2566 15-พ.ย.-65

122 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด12,000.00       บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด12,000.00      ราคาต่ าสุด 0264/2566 15-พ.ย.-65

123 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 14,400.00        14,400.00        เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 14,400.00       พิ พัฒน์ ผล 6 14,400.00      ราคาต่ าสุด 0265/2566 15-พ.ย.-65

124 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 26,215.00        26,215.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,215.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด26,215.00      ราคาต่ าสุด 0266/2566 15-พ.ย.-65

125 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 7,812.00         7,812.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด7,812.00        บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด7,812.00       ราคาต่ าสุด 0267/2566 15-พ.ย.-65

126 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 22,520.00        22,520.00        เฉพาะเจาะจง ห้าง นรินทร์กุล เมดิคอล 22,520.00       ห้าง นรินทร์กุล เมดิคอล 22,520.00      ราคาต่ าสุด 0268/2566 15-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 364,464.00    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 7,720.00         7,720.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวัน เมดิคอล 7,720.00        หจก.เดอะวนั เมดิคอล 7,720.00       ราคาต่ าสุด 0269/2566 15-พ.ย.-65

128 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 14,600.00        14,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,600.00       บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,600.00      ราคาต่ าสุด 0270/2566 21-พ.ย.-65

129 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 3,500.00         3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,500.00        บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,500.00       ราคาต่ าสุด 0271/2566 21-พ.ย.-65

130 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 16,900.00        16,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด16,900.00       บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด16,900.00      ราคาต่ าสุด 0272/2566 21-พ.ย.-65

130 ยา จ านวน 1 รายการ 10,005.00        10,005.00        เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 10,005.00       ฝ่ายแพทยแ์ผนไทย 10,005.00      ราคาต่ าสุด /2566 3-พ.ย.-65

132 ยา จ านวน 1 รายการ 50,384.16        50,384.16        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 950,384.16       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 950,384.16      ราคาต่ าสุด /2566 3-พ.ย.-65

133 ยา จ านวน 1 รายการ 73,600.00        73,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 73,600.00       บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 73,600.00      ราคาต่ าสุด 0230/2566 4-พ.ย.-65

134 ยา จ านวน 2 รายการ 6,955.00         6,955.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,955.00        บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,955.00       ราคาต่ าสุด 0231/2566 4-พ.ย.-65

135 ยา จ านวน 2 รายการ 4,744.00         4,744.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด 4,744.00        บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด 4,744.00       ราคาต่ าสุด 0233/2566 4-พ.ย.-65

136 ยา จ านวน 1 รายการ 84,262.50        84,262.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 84,262.50       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 84,262.50      ราคาต่ าสุด 0234/2566 4-พ.ย.-65

137 ยา จ านวน 1 รายการ 7,757.50         7,757.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,757.50        บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,757.50       ราคาต่ าสุด 0235/2566 4-พ.ย.-65

138 ยา จ านวน 1 รายการ 101,115.00      101,115.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,115.00     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,115.00    ราคาต่ าสุด 0302/2566 7-พ.ย.-65

139 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00        27,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 27,000.00       บริษัท ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000.00      ราคาต่ าสุด 0303/2566 7-พ.ย.-65

140 ยา จ านวน 1 รายการ 3,600.00         3,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,600.00        บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,600.00       ราคาต่ าสุด 0304/2566 7-พ.ย.-65

141 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00        27,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00       บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27,000.00      ราคาต่ าสุด 0305/2566 7-พ.ย.-65

142 ยา จ านวน 1 รายการ 5,418.00         5,418.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,418.00        บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 5,418.00       ราคาต่ าสุด 0307/2566 7-พ.ย.-65

143 ยา จ านวน 1 รายการ 27,000.00        27,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,000.00       บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,000.00      ราคาต่ าสุด 0308/2566 7-พ.ย.-65

144 ยา จ านวน 1 รายการ 3,852.00         3,852.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 3,852.00        บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 3,852.00       ราคาต่ าสุด 0309/2566 7-พ.ย.-65

145 ยา จ านวน 2 รายการ 1,720.00         1,720.00          เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบอเรตอร่ี 1,720.00        หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบอเรตอร่ี 1,720.00       ราคาต่ าสุด 0334/2566 7-พ.ย.-65

146 ยา จ านวน 1 รายการ 1,900.00         1,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด1,900.00        บริษัท ยเูนี่ยน เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด1,900.00       ราคาต่ าสุด 0335/2566 7-พ.ย.-65

147 ยา จ านวน 3 รายการ 57,330.00        57,330.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด57,330.00       บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด57,330.00      ราคาต่ าสุด 0352/2566 7-พ.ย.-65

รวมทั้งส้ิน 536,363.16    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 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 0353/2566 7-พ.ย.-65

149 ยา จ านวน 1 รายการ 1,540.80         1,540.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,540.80        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,540.80       ราคาต่ าสุด 0354/2566 7-พ.ย.-65

150 ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00         5,992.00          เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 5,992.00        รพ.หนองบัวแดง 5,992.00       ราคาต่ าสุด /2566 8-พ.ย.-65

151 ยา จ านวน 1 รายการ 2,889.00         2,889.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,889.00        องค์การเภสัชกรรม 2,889.00       ราคาต่ าสุด 0306/2566 10-พ.ย.-65

152 ยา จ านวน 1 รายการ 19,500.00        19,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ คอมเมอเซียล จ ากัด19,500.00       บริษัท พนาพัฒน์ คอมเมอเซียล จ ากัด19,500.00      ราคาต่ าสุด 0355/2566 10-พ.ย.-65

153 ยา จ านวน 1 รายการ 2,400.00         2,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 2,400.00        บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 2,400.00       ราคาต่ าสุด 0356/2566 10-พ.ย.-65

154 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 0363/2566 10-พ.ย.-65

155 ยา จ านวน 1 รายการ 4,080.00         4,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 4,080.00        บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 4,080.00       ราคาต่ าสุด 0369/2566 10-พ.ย.-65

156 ยา จ านวน 1 รายการ 15,120.00        15,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 15,120.00       บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 15,120.00      ราคาต่ าสุด 0370/2566 10-พ.ย.-65

157 ยา จ านวน 1 รายการ 384.34            384.34            เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9384.34           ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9384.34          ราคาต่ าสุด /2566 10-พ.ย.-65

158 ยา จ านวน 5 รายการ 23,354.23        23,354.23        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 923,354.23       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 923,354.23      ราคาต่ าสุด /2566 10-พ.ย.-65

159 ยา จ านวน 1 รายการ 4,751.70         4,751.70          เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,751.70        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,751.70       ราคาต่ าสุด /2566 10-พ.ย.-65

160 ยา จ านวน 1 รายการ 808.32            808.32            เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9808.32           ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9808.32          ราคาต่ าสุด /2566 10-พ.ย.-65

161 ยา จ านวน 2 รายการ 1,572.90         1,572.90          เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,572.90        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,572.90       ราคาต่ าสุด /2566 11-พ.ย.-65

162 ยา จ านวน 7 รายการ 32,956.00        32,956.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด32,956.00       บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด32,956.00      ราคาต่ าสุด 0393/2566 14-พ.ย.-65

163 ยา จ านวน 1 รายการ 22,500.00        22,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 22,500.00       บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 22,500.00      ราคาต่ าสุด 0397/2566 14-พ.ย.-65

164 ยา จ านวน 2 รายการ 73,533.05        73,533.05        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 73,533.05       รพ.ชัยภูมิ 73,533.05      ราคาต่ าสุด /2566 15-พ.ย.-65

165 ยา จ านวน 2 รายการ 22,500.00        22,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500.00      ราคาต่ าสุด 0382/2566 16-พ.ย.-65

166 ยา จ านวน 1 รายการ 12,750.00        12,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00       บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00      ราคาต่ าสุด 0383/2566 16-พ.ย.-65

167 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00         8,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,250.00        บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 8,250.00       ราคาต่ าสุด 0384/2566 16-พ.ย.-65

168 ยา จ านวน 1 รายการ 6,750.00         6,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 6,750.00        บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 6,750.00       ราคาต่ าสุด 0385/2566 16-พ.ย.-65

รวมทั้งหมด 277,698.34    

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

169 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,000.00       องค์การเภสัชกรรม 10,000.00      ราคาต่ าสุด 0386/2566 16-พ.ย.-65

170 ยา จ านวน 2 รายการ 5,220.00         5,220.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 5,220.00        บริษัท ยโูทเบีย้น จ ากัด 5,220.00       ราคาต่ าสุด 0395/2566 16-พ.ย.-65

171 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00         8,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 8,250.00        บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 8,250.00       ราคาต่ าสุด 0396/2566 16-พ.ย.-65

172 ยา จ านวน 1 รายการ 106,000.00      106,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 106,000.00     บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 106,000.00    ราคาต่ าสุด 0398/2566 16-พ.ย.-65

173 ยา จ านวน 2 รายการ 48,052.00        48,052.00        เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 48,052.00       ฝ่ายแพทยแ์ผนไทย 48,052.00      ราคาต่ าสุด /2566 7-พ.ย.-65

174 ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00         5,992.00          เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 5,992.00        รพ.หนองบัวแดง 5,992.00       ราคาต่ าสุด /2566 21-พ.ย.-65

175 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด3,000.00        สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด3,000.00       ราคาต่ าสุด 0368/2566 28-พ.ย.-65

176 ยา จ านวน 3 รายการ 11,874.81        11,874.81        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 911,874.81       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 911,874.81      ราคาต่ าสุด /2566 28-พ.ย.-65

177 ยา จ านวน 3 รายการ 72,315.52        72,315.52        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 972,315.52       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 972,315.52      ราคาต่ าสุด /2566 28-พ.ย.-65

178 ยา จ านวน 2 รายการ 5,546.12         5,546.12          เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 95,546.12        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 95,546.12       ราคาต่ าสุด /2566 28-พ.ย.-65

179 ยา จ านวน 1 รายการ 15,600.00        15,600.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,600.00       องค์การเภสัชกรรม 15,600.00      ราคาต่ าสุด 0392/2566 29-พ.ย.-65

180 ยา จ านวน 3 รายการ 5,180.00         5,180.00          เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส 5,180.00        รพ.จตุัรัส 5,180.00       ราคาต่ าสุด /2566 29-พ.ย.-65

181 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00        17,500.00        เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด17,500.00       สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด17,500.00      ราคาต่ าสุด 0381/2566 30-พ.ย.-65

182 ยา จ านวน 2 รายการ 7,019.20         7,019.20          เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 7,019.20        รพ.หนองบัวแดง 7,019.20       ราคาต่ าสุด /2566 30-พ.ย.-65

183 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 36,088.00        36,088.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จ ากัด 36,088.00       บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จ ากัด 36,088.00      ราคาต่ าสุด 0232/2566 4-พ.ย.-65

184 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 6 รายการ 18,600.00        18,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 18,600.00       บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 18,600.00      ราคาต่ าสุด 0219/2566 10-พ.ย.-65

185 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 17,200.00        17,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 17,200.00       บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 17,200.00      ราคาต่ าสุด 0351/2566 17-พ.ย.-65

186 ค่าจา้งตรวจห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ 43,874.00        43,874.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด43,874.00       บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด43,874.00      ราคาต่ าสุด 0350/2566 28-พ.ย.-65

187 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น จ านวน 17 รายการ 289,844.00      289,844.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 289,844.00     บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 289,844.00    ราคาต่ าสุด 0243/2566 21-พ.ย.-65

188 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น จ านวน 1 รายการ 24,950.00        24,950.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 24,950.00       บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 24,950.00      ราคาต่ าสุด 0244/2566 21-พ.ย.-65

189 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 6,000.00         6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 6,000.00        บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 6,000.00       ราคาต่ าสุด 0247/2566 21-พ.ย.-65

รวมทั้งหมด 758,105.65    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

190 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,470.00         1,470.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 1,470.00        หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 1,470.00       ราคาต่ าสุด 0248/2566 21-พ.ย.-65

191 ค่าจา้งท าฟันปลอม จ านวน 42 รายการ 20,755.00        20,755.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด20,755.00       บริษัท สายน าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด20,755.00      ราคาต่ าสุด 0277/2566 09-พ.ย.-65

192 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,904.60         1,904.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด1,904.60        บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด1,904.60       ราคาต่ าสุด 0275/2566 09-พ.ย.-65

193 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 9,951.00         9,951.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวิลด์โปรดักส์แอนซัพพลาย จ ากัด9,951.00        บริษัท คลีนเวลิด์โปรดักส์แอนซัพพลาย จ ากัด9,951.00       ราคาต่ าสุด 0280/2566 21-พ.ย.-65

194 วสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 13,901.00        13,901.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด 13,901.00       บริษัท วอีาร์พีเด้นท์ จ ากัด 13,901.00      ราคาต่ าสุด 0374/2566 22-พ.ย.-65

195 ค่าจา้งท าฟันปลอม จ านวน 4 รายการ 8,900.00         8,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 8,900.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 8,900.00       ราคาต่ าสุด 0278/2565 22-พ.ย.-65

196 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 2 รายการ 690.00            690.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หัวเหรียญ อีสาน 690.00           หจก.หัวเหรียญ อีสาน 690.00          ราคาต่ าสุด 0209/2566 21-พ.ย.-65

197 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 2 รายการ 27,500.00        27,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 27,500.00       บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 27,500.00      ราคาต่ าสุด 0376/2566 22-พ.ย.-65

รวมทั้งหมด 85,071.60      

รวมทัง้สิ้น 3,556,642.51  

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ


