
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 2,363.00      2,363.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมัน่ใจบริการ 2,363.00          ร้านมั่นใจบริการ 500.00            ราคาต่ าสุด 0408/2566 1-ธ.ค.-65

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 19,845.00     19,845.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท จ ากดั 19,845.00         บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,680.00         ราคาต่ าสุด 0423/2566 1-ธ.ค.-65

3 สมนุไพร จ านวน 3 รายการ 720.00         720.00         เฉพาะเจาะจง นางอรทัย หงษ์วิลัย 720.00             นางอรทัย หงษ์วิลัย 3,420.00         ราคาต่ าสุด 0429/2566 1-ธ.ค.-65

4 สมนุไพร จ านวน 1 รายการ 2,380.00      2,380.00       เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภมูิ 2,380.00          นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 4,800.00         ราคาต่ าสุด 0430/2566 1-ธ.ค.-65

5 จา้งท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ13,937.40     13,937.40     เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 13,937.40         ร้านเอพีเอส 468.00            ราคาต่ าสุด 0436/2566 1-ธ.ค.-65

6 วัสดุไฟฟ้า ประปา และกอ่สร้าง จ านวน 57 รายการ730.00         730.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุกอ่สร้าง 730.00             ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 50,315.00        ราคาต่ าสุด 0448/2566 1-ธ.ค.-65

7 จา้งเกบ็ขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โซติฐกรณ์พิบูลย ์จ ากดั 800.00             บริษัท โซติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 9,060.20         ราคาต่ าสุด 0458/2566 1-ธ.ค.-65

8 จา้งซ่อมประตูมุง่ลวดโรงครัว จ านวน 3 รายการ21,755.00     21,755.00     เฉพาะเจาะจง ต้นตาล อลูมเินียม 21,755.00         ต้นตาล อลูมิเนียม 27,300.00        ราคาต่ าสุด 0437/2566 2-ธ.ค.-65

9 จา้งท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ2,100.00      2,100.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 2,100.00          นางสาวสุพรรษา ภักดีสุข 1,500.00         ราคาต่ าสุด 0439/2566 2-ธ.ค.-65

10 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 13 รายการ 5,740.00      5,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติซูชัยภมู ิจ ากดั 5,740.00          บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 11,579.91        ราคาต่ าสุด 0443/2566 2-ธ.ค.-65

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,700.00      3,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,700.00          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,850.00         ราคาต่ าสุด 0472/2566 2-ธ.ค.-65

12 ซ่อมครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 500.00             ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 1,100.00         ราคาต่ าสุด 0517/2566 2-ธ.ค.-65

13 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 15,350.00     15,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภทัร 15,350.00         หจก.พ พรรณภัทร 30,000.00        ราคาต่ าสุด 0428/2566 6-ธ.ค.-65

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,980.00      1,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ ากดั 1,980.00          บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ ากัด 237.00            ราคาต่ าสุด 0432/2566 6-ธ.ค.-65

15 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 1,065.00      1,065.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1,065.00          บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1,285.00         ราคาต่ าสุด 0433/2566 6-ธ.ค.-65

16 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,360.00      3,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค๊โคร จ ากดั 3,360.00          บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 904.00            ราคาต่ าสุด 0434/2566 6-ธ.ค.-65

17 วัสดุอืน่ จ านวน 1 รายการ 2,400.00      2,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 2,400.00          ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 5,200.00         ราคาต่ าสุด 0462/2566 6-ธ.ค.-65

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,204.20      2,204.20       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,204.20          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,490.00         ราคาต่ าสุด 0473/2566 6-ธ.ค.-65

19 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 10,272.00     10,272.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมัน่ใจบริการ 10,272.00         ร้านมั่นใจบริการ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0412/2566 7-ธ.ค.-65

20 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 23,590.00     23,590.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูวิัฒนาบริการ 23,590.00         หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0413/2566 7-ธ.ค.-65

21 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 73,455.50     73,455.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากดั73,455.50         บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00         ราคาต่ าสุด 0422/2566 7-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 166,319.11      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
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ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
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22 วัสดุอืน่ จ านวน 3 รายการ 97,011.55     97,011.55     เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 97,011.55         ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 90,950.00        ราคาต่ าสุด 0463/2566 7-ธ.ค.-65

23 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 41,600.00     41,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูวิัฒนาบริการ 41,600.00         หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0414/2566 8-ธ.ค.-65

24 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 1,200.00          น้ าด่ืมไอคิว 1,750.00         ราคาต่ าสุด 0416/2566 8-ธ.ค.-65

25 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 16 รายการ 9,540.00      9,540.00       เฉพาะเจาะจง อูช่่างรัตน์ 9,540.00          อู่ช่างรัตน์ 45,950.00        ราคาต่ าสุด 0449/2566 8-ธ.ค.-65

26 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 8,184.00      8,184.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 8,184.00          ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 1,400.00         ราคาต่ าสุด 0518/2566 8-ธ.ค.-65

27 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 5,935.00      5,935.00       เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 5,935.00          เสกสรรคการเกษตร 3,700.00         ราคาต่ าสุด 0415/2566 8-ธ.ค.-65

28 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 11,750.00     11,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 11,750.00         บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 456.00            ราคาต่ าสุด 0435/2566 9-ธ.ค.-65

29 จา้งเหมาขดุบ่อทิง้ขยะ จ านวน 1 รายการ 2,290.00      2,290.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจนัทร์ ทองภธูร 2,290.00          นางสาวแสงจันทร์ ทองภูธร 20,000.00        ราคาต่ าสุด 0438/2566 9-ธ.ค.-65

30 จา้งท าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ10,740.00     10,740.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทวีทรัพยพ์าณิชย์ 10,740.00         ร้านรุ่งทวีทรัพย์พาณิชย์ 600.00            ราคาต่ าสุด 0440/2566 9-ธ.ค.-65

31 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,056.20      6,056.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 6,056.20          บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,690.00         ราคาต่ าสุด 0442/2566 9-ธ.ค.-65

32 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 17,900.00     17,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค๊โคร จ ากดั 17,900.00         บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 505.00            ราคาต่ าสุด 0446/2566 9-ธ.ค.-65

33 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค๊โคร จ ากดั 1,200.00          บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 798.00            ราคาต่ าสุด 0447/2566 9-ธ.ค.-65

34 เคมดัีบเพลิง จ านวน 2 รายการ 4,020.00      4,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 4,020.00          ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 24,400.00        ราคาต่ าสุด 0465/2566 9-ธ.ค.-65

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,067.00      2,067.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,067.00          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,780.00         ราคาต่ าสุด 0476/2566 9-ธ.ค.-65

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 120.00         120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภทัร 120.00             หจก.พ พรรณภัทร 1,950.00         ราคาต่ าสุด 0516/2566 9-ธ.ค.-65

37 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,005.00      1,005.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูศึิกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2) 1,005.00          หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 11,548.00        ราคาต่ าสุด 0461/2566 9-ธ.ค.-65

38 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 72,910.00     72,910.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยเูนียนเคมคีอล จ ากดั 72,910.00         บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 31,693.40        ราคาต่ าสุด 0515/2566 9-ธ.ค.-65

39 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 3 รายการ 19,616.00     19,616.00     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 19,616.00         ดี.ดี.ออกซิเจน 2,632.20         ราคาต่ าสุด 0424/2566 13-ธ.ค.-65

40 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 4,700.00      4,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญงามรวมน็อต 4,700.00          ร้านเจริญงามรวมน็อต 1,975.00         ราคาต่ าสุด 0425/2566 13-ธ.ค.-65

41 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 79,126.39     79,126.39     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 79,126.39         บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 97,860.00        ราคาต่ าสุด 0426/2566 13-ธ.ค.-65

42 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 98,000.00     98,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 98,000.00         บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 74,880.00        ราคาต่ าสุด 0427/2566 13-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 422,517.60      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
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43 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 50,803.60     50,803.60     เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 50,803.60         ไทยเจริญการยาง 100.00            ราคาต่ าสุด 0431/2566 13-ธ.ค.-65

44 วัสดุการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 3,500.00      3,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอมพลี พลัส จ ากดั 3,500.00          บริษัท ดิ แอมพลี พลัส จ ากัด 10,063.00        ราคาต่ าสุด 0445/2566 13-ธ.ค.-65

45 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ 9,800.00      9,800.00       เฉพาะเจาะจง อูช่่างรัตน์ 9,800.00          อู่ช่างรัตน์ 13,960.00        ราคาต่ าสุด 0451/2566 13-ธ.ค.-65

46 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 14,136.00     14,136.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 14,136.00         ร้านดับเพลิงราชสีมา แอนด์ เซฟต้ีชัวร์ 65,040.00        ราคาต่ าสุด 0467/2566 13-ธ.ค.-65

47 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 2,362.50      2,362.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,362.50          ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,020.00         ราคาต่ าสุด 0477/2566 13-ธ.ค.-65

48 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 8,495.75      8,495.75       เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 8,495.75          ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 13,020.00        ราคาต่ าสุด 0519/2566 13-ธ.ค.-65

49 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 13,495.00     13,495.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)13,495.00         บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)8,640.00         ราคาต่ าสุด 0418/2566 14-ธ.ค.-65

50 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 23,139.75     23,139.75     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค๊โคร จ ากดั 23,139.75         บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 3,434.00         ราคาต่ าสุด 0419/2566 14-ธ.ค.-65

51 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,580.00      4,580.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 4,580.00          บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 1,860.00         ราคาต่ าสุด 0420/2566 14-ธ.ค.-65

52 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 6 รายการ2,400.00      2,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 2,400.00          บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 76,990.00        ราคาต่ าสุด 0421/2566 14-ธ.ค.-65

53 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 720.00         720.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 720.00             น้ าด่ืมไอคิว 1,750.00         ราคาต่ าสุด 0441/2566 14-ธ.ค.-65

54 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 700.00             บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 5,140.00         ราคาต่ าสุด 0444/2566 16-ธ.ค.-65

55 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง อูช่่างรัตน์ 1,000.00          อู่ช่างรัตน์ 3,340.00         ราคาต่ าสุด 0455/2566 16-ธ.ค.-65

56 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,560.00      1,560.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 1,560.00          ร้านวิทยาพาณิชย์ 1,800.00         ราคาต่ าสุด 0456/2566 19-ธ.ค.-65

57 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอม็ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 700.00             บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 9,980.00         ราคาต่ าสุด 0460/2566 19-ธ.ค.-65

58 จา้งเหมาปรับที ่จ านวน 1 รายการ 780.00         780.00         เฉพาะเจาะจง นายส ารวย รอดพงษา 780.00             นายส ารวย รอดพงษา 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0470/2566 19-ธ.ค.-65

59 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 4,880.00      4,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย ์จ ากดั 4,880.00          บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด 296,050.00      ราคาต่ าสุด 0471/2566 19-ธ.ค.-65

60 วัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 2,230.00      2,230.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 2,230.00          หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 15,400.00        ราคาต่ าสุด 0514/2566 19-ธ.ค.-65

61 ซ่อมวัสดุการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 760.00         760.00         เฉพาะเจาะจง SJ ซัพพลาย 760.00             SJ ซัพพลาย 38,500.00        ราคาต่ าสุด 0474/2566 20-ธ.ค.-65

62 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 480.00         480.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัย กระจกอลูมเินียม 480.00             ร้านชาญชัย กระจกอลูมิเนียม 900.00            ราคาต่ าสุด 0512/2566 20-ธ.ค.-65

63 วัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 500.00             หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 18,000.00        ราคาต่ าสุด 0513/2566 20-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 589,987.00      

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

วันที่.....26....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00         100.00         เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00             ไทยเจริญการยาง 100.00            ราคาต่ าสุด 0510/2566 21-ธ.ค.-65

65 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 150.00         150.00         เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 150.00             ไทยเจริญการยาง 150.00            ราคาต่ าสุด 0511/2566 21-ธ.ค.-65

66 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 5,680.00      5,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อเิล็กทรอนิกส์ 5,680.00          ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,680.00         ราคาต่ าสุด 0523/2566 21-ธ.ค.-65

67 ซ่อมแซมตกแต่งเสาบริเวณโถงตึกผู้ป่วยนอก จ านวน 3 รายการ87,000.00     87,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ จ าเริญโชค 87,000.00         นายสมบูรณ์ จ าเริญโชค 87,000.00        ราคาต่ าสุด 0522/2566 22-ธ.ค.-65

68 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 17,300.00     17,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากดั 17,300.00         บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 17,300.00        ราคาต่ าสุด 0527/2566 22-ธ.ค.-65

69 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,720.00      3,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมติร สุวรรณ 3,720.00          ร้านมิตร สุวรรณ 3,720.00         ราคาต่ าสุด 0528/2566 22-ธ.ค.-65

70 สมนุไพร จ านวน 3 รายการ 6,780.00      6,780.00       เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภมูิ 6,780.00          นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 6,780.00         ราคาต่ าสุด 0529/2566 22-ธ.ค.-65

71 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยช์ัยภมูิ 500.00             หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 500.00            ราคาต่ าสุด 0532/2566 22-ธ.ค.-65

72 จา้งติดต้ังวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 45,850.00     45,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อเิล็กทรอนิกส์ 45,850.00         ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 45,850.00        ราคาต่ าสุด 0521/2566 23-ธ.ค.-65

73 จา้งซ่อมแซมตกแต่งผนักหอ้งยาและหอ้งเกบ็เงิน จ านวน 4 รายการ70,000.00     70,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญถอื สิมาชัย 70,000.00         นายบุญถือ สิมาชัย 70,000.00        ราคาต่ าสุด 0526/2566 23-ธ.ค.-65

74 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 900.00         900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 900.00             ร้านวิทยาพาณิชย์ 900.00            ราคาต่ าสุด 0530/2566 23-ธ.ค.-65

75 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 585.00         585.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 585.00             บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 585.00            ราคาต่ าสุด 0531/2566 23-ธ.ค.-65

76 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 500.00             บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00            ราคาต่ าสุด 0533/2566 23-ธ.ค.-65

77 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 500.00             บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00            ราคาต่ าสุด 0534/2566 23-ธ.ค.-65

78 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,000.00          บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0535/2566 23-ธ.ค.-65

79 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยช์ัยภมูิ 1,000.00          หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0536/2566 23-ธ.ค.-65

80 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูวิัฒนาบริการ 1,000.00          หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0537/2566 23-ธ.ค.-65

81 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 10,125.00     10,125.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค๊โคร จ ากดั 10,125.00         บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 10,125.00        ราคาต่ าสุด 0525/2566 23-ธ.ค.-65

82 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,000.00          บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0538/2566 26-ธ.ค.-65

83 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,000.00          บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0539/2566 26-ธ.ค.-65

84 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูวิัฒนาบริการ 1,000.00          หจก.ชัยภูมิวัฒนาบริการ 1,000.00         ราคาต่ าสุด 0540/2566 26-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 255,690.00      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....26...เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 3,850.00      3,850.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 3,850.00          หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 3,850.00         ราคาต่ าสุด 0541/2566 26-ธ.ค.-65

86 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,320.00      4,320.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธนิสร คอมพิวเตอร์ คอนเน็คชั่น 4,320.00          หจก.ธนิสร คอมพิวเตอร์ คอนเน็คชั่น 4,320.00         ราคาต่ าสุด 0524/2566 26-ธ.ค.-65

87 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แกน่จนัทร์ กรุ๊ป 12,000.00         หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 12,000.00        ราคาต่ าสุด 0490/2566 19-ธ.ค.-65

88 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ7,500.00      7,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แกน่จนัทร์ กรุ๊ป 7,500.00          หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 7,500.00         ราคาต่ าสุด 0491/2566 19-ธ.ค.-65

89 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ16,500.00     16,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แกน่จนัทร์ กรุ๊ป 16,500.00         หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 16,500.00        ราคาต่ าสุด 0492/2566 19-ธ.ค.-65

90 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ42,000.00     42,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เฮลท์ ซัพพลาย 42,000.00         หจก.เอส พี เฮลท์ ซัพพลาย 42,000.00        ราคาต่ าสุด 0495/2566 19-ธ.ค.-65

91 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ2,400.00      2,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แกน่จนัทร์ กรุ๊ป 2,400.00          หจก.แก่นจันทร์ กรุ๊ป 2,400.00         ราคาต่ าสุด 0493/2566 20-ธ.ค.-65

92 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 11,000.00         หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล 11,000.00        ราคาต่ าสุด 0494/2566 20-ธ.ค.-65

93 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ17,600.00     17,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั 17,600.00         บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 17,600.00        ราคาต่ าสุด 0496/2566 20-ธ.ค.-65

94 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ18,400.00     18,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 18,400.00         บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 18,400.00        ราคาต่ าสุด 0497/2566 20-ธ.ค.-65

95 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ3,080.00      3,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 3,080.00          บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,080.00         ราคาต่ าสุด 0498/2566 20-ธ.ค.-65

96 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ26,700.00     26,700.00     เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 26,700.00         พิ พัฒน์ ผล 6 26,700.00        ราคาต่ าสุด 0499/2566 20-ธ.ค.-65

97 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ5,136.00      5,136.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,136.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,136.00         ราคาต่ าสุด 0500/2566 20-ธ.ค.-65

98 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ11,812.80     11,812.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,812.80         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,812.80        ราคาต่ าสุด 0501/2566 20-ธ.ค.-65

99 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ28,330.00     28,330.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 28,330.00         บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 28,330.00        ราคาต่ าสุด 0502/2566 20-ธ.ค.-65

100 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ6,000.00      6,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 6,000.00          บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,000.00         ราคาต่ าสุด 0503/2566 20-ธ.ค.-65

101 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ34,026.00     34,026.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 34,026.00         บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00        ราคาต่ าสุด 0504/2566 20-ธ.ค.-65

102 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ2,700.00      2,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 2,700.00          หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 2,700.00         ราคาต่ าสุด 0505/2566 20-ธ.ค.-65

103 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ34,800.00     34,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ อ ีเมดิคอล 34,800.00         หจก.เอ็น อี เมดิคอล 34,800.00        ราคาต่ าสุด 0506/2566 20-ธ.ค.-65

104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เบสท์ เมดิคอล จ ากดั 10,000.00         บริษัท ที ที เบสท์ เมดิคอล จ ากัด 10,000.00        ราคาต่ าสุด 0507/2566 20-ธ.ค.-65

105 ยา จ านวน 1 รายการ 1,020.00      1,020.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9 1,020.00          ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,020.00         ราคาต่ าสุด /2566 1-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 299,174.80      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....26....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 3 รายการ 58,436.00     58,436.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 58,436.00         องค์การเภสัชกรรม 58,436.00        ราคาต่ าสุด 0457/2566 6-ธ.ค.-65

107 ยา จ านวน 1 รายการ 2,500.00      2,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากดั 2,500.00          บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 2,500.00         ราคาต่ าสุด 0486/2566 6-ธ.ค.-65

108 ยา จ านวน 1 รายการ 23,659.70     23,659.70     เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 23,659.70         รพ.ชัยภูมิ 23,659.70        ราคาต่ าสุด /2566 6-ธ.ค.-65

109 ยา จ านวน 1 รายการ 3,595.20      3,595.20       เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 3,595.20          รพ.หนองบัวแดง 3,595.20         ราคาต่ าสุด /2566 6-ธ.ค.-65

110 ยา จ านวน 1 รายการ 17,804.80     17,804.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,804.80         องค์การเภสัชกรรม 17,804.80        ราคาต่ าสุด 0459/2566 8-ธ.ค.-65

111 ยา จ านวน 1 รายการ 26,000.00     26,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 26,000.00         องค์การเภสัชกรรม 26,000.00        ราคาต่ าสุด 0464/2566 8-ธ.ค.-65

112 ยา จ านวน 1 รายการ 21,956.40     21,956.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,956.40         องค์การเภสัชกรรม 21,956.40        ราคาต่ าสุด 0466/2566 8-ธ.ค.-65

113 ยา จ านวน 2 รายการ 30,700.00     30,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย ์จ ากดั 30,700.00         บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด 30,700.00        ราคาต่ าสุด 0487/2566 8-ธ.ค.-65

114 ยา จ านวน 1 รายการ 295.32         295.32         เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9 295.32             ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 295.32            ราคาต่ าสุด /2566 12-ธ.ค.-65

115 ยา จ านวน 1 รายการ 41,088.00     41,088.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 41,088.00         องค์การเภสัชกรรม 41,088.00        ราคาต่ าสุด 0468/2566 13-ธ.ค.-65

116 ยา จ านวน 1 รายการ 16,050.00     16,050.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 16,050.00         องค์การเภสัชกรรม 16,050.00        ราคาต่ าสุด 0469/2566 13-ธ.ค.-65

117 ยา จ านวน 1 รายการ 7,400.00      7,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั7,400.00          บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด7,400.00         ราคาต่ าสุด 0508/2566 13-ธ.ค.-65

118 ยา จ านวน 1 รายการ 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 14,000.00         บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 14,000.00        ราคาต่ าสุด 0509/2566 13-ธ.ค.-65

119 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทยแ์ผนไทย 10,500.00         ฝ่ายแพทย์แผนไทย 10,500.00        ราคาต่ าสุด /2566 16-ธ.ค.-65

120 ยา จ านวน 1 รายการ 3,210.00      3,210.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,210.00          องค์การเภสัชกรรม 3,210.00         ราคาต่ าสุด 0485/2566 19-ธ.ค.-65

121 ยา จ านวน 3 รายการ 311,407.07   311,407.07    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภมูิ 311,407.07       รพ.ชัยภูมิ 311,407.07      ราคาต่ าสุด /2566 20-ธ.ค.-65

122 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 1 รายการ 95,000.00     95,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเตอร์ อนิโน ซัพพลาย จ ากดั 95,000.00         บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด 95,000.00        ราคาต่ าสุด 0488/2566 8-ธ.ค.-65

123 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิง้ จ ากดั 9,000.00          บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 9,000.00         ราคาต่ าสุด 0489/2566 8-ธ.ค.-65

124 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ33,360.00     33,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 33,360.00         บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00        ราคาต่ าสุด 0480/2566 13-ธ.ค.-65

125 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 14,000.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,000.00        ราคาต่ าสุด 0481/2566 13-ธ.ค.-65

126 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ11,680.00     11,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากดั 11,680.00         บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00        ราคาต่ าสุด 0482/2566 14-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 751,642.49      

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

วันที่.....26....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากดั 14,000.00         บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 14,000.00        ราคาต่ าสุด 0483/2566 14-ธ.ค.-65

128 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ28,530.00     28,530.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 28,530.00         บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 28,530.00        ราคาต่ าสุด 0484/2566 19-ธ.ค.-65

129 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 8 รายการ21,260.00     21,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากดั 21,260.00         บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 21,260.00        ราคาต่ าสุด 0520/2566 19-ธ.ค.-65

130 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ จ านวน 17 รายการ271,048.00   271,048.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 271,048.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 271,048.00      ราคาต่ าสุด 0478/2566 20-ธ.ค.-65

131 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ จ านวน 1 รายการ 27,400.00     27,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 27,400.00         บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 27,400.00        ราคาต่ าสุด 0479/2566 20-ธ.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 362,238.00      

รวมทั้งหมด 2,847,569.00    

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)

     นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....26....เดือน…..ธันวาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ



##


