
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,363.00      2,363.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,363.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 2,363.00       ราคาต่ าสุด 00002/2566 3-ต.ค.-65
2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ19,845.00    19,845.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 19,845.00      บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 19,845.00     ราคาต่ าสุด 004197/2565 3-ต.ค.-65
3 วัสดุประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 รายการ 720.00        720.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 720.00          หจก.ปา้ยดีไซน์ 720.00         ราคาต่ าสุด 00005/2566 3-ต.ค.-65
4 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 3 รายการ2,380.00      2,380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,380.00       ร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,380.00       ราคาต่ าสุด 00014/2566 3-ต.ค.-65
5 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ13,937.40    13,937.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 13,937.40      บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากัด 13,937.40     ราคาต่ าสุด 00031/2566 3-ต.ค.-65
6 วัสดุบริโภค จ านวน 4 รายการ 730.00        730.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 730.00          หจก.ฟา้ภกัดี 730.00         ราคาต่ าสุด 00004/2566 3-ต.ค.-65
7 วัสดุประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 800.00          หจก.ปา้ยดีไซน์ 800.00         ราคาต่ าสุด 00006/2566 4-ต.ค.-65
8 อพัเดทโปรแกรม จ านวน 1 รายการ 21,755.00    21,755.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด21,755.00      บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด21,755.00     ราคาต่ าสุด 00003/2566 5-ต.ค.-65
9 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 2 รายการ2,100.00      2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 2,100.00       ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 2,100.00       ราคาต่ าสุด 00009/2566 5-ต.ค.-65
10 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 5,740.00      5,740.00           เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,740.00       อู่ช่างรัตน์ 5,740.00       ราคาต่ าสุด 00010/2566 5-ต.ค.-65
11 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,700.00      3,700.00           เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 3,700.00       เสกสรรคการเกษตร 3,700.00       ราคาต่ าสุด 00007/2566 5-ต.ค.-65
12 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 500.00          หจก.ฟา้ภกัดี 500.00         ราคาต่ าสุด 00008/2566 6-ต.ค.-65
13 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 15,350.00    15,350.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 15,350.00      อู่ช่างรัตน์ 15,350.00     ราคาต่ าสุด 00011/2566 7-ต.ค.-65
14 ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ1,980.00      1,980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,980.00       ร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,980.00       ราคาต่ าสุด 00015/2566 7-ต.ค.-65
15 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,065.00      1,065.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,065.00       บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด1,065.00       ราคาต่ าสุด 00017/2566 7-ต.ค.-65
16 สมนุไพร จ านวน 1 รายการ 3,360.00      3,360.00           เฉพาะเจาะจง นางอรทัย หงษ์วิลัย 3,360.00       นางอรทยั หงษว์ลัิย 3,360.00       ราคาต่ าสุด 00019/2566 7-ต.ค.-65
17 สมนุไพร จ านวน 2 รายการ 2,400.00      2,400.00           เฉพาะเจาะจง นายราวิน อินธิจันทร์ 2,400.00       นายราวนิ อินธจิันทร์ 2,400.00       ราคาต่ าสุด 00020/2566 7-ต.ค.-65
18 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 2 รายการ 2,204.20      2,204.20           เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,204.20       ดี.ดี.ออกซิเจน 2,204.20       ราคาต่ าสุด 00021/2566 7-ต.ค.-65
19 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,272.00    10,272.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00      บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00     ราคาต่ าสุด 00022/2566 7-ต.ค.-65
20 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 23,590.00    23,590.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 23,590.00      อู่ช่างรัตน์ 23,590.00     ราคาต่ าสุด 00016/2566 10-ต.ค.-65
21 จ้างย้ายตู้ไฟ จ านวน 4 รายการ 73,455.50    73,455.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด73,455.50      บริษทั เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด73,455.50     ราคาต่ าสุด 00023/2566 10-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 208,247.10    

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
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หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุไฟฟา้ จ านวน 10 รายการ 97,011.55    97,011.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด97,011.55      บริษทั เอส วาย เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด97,011.55     ราคาต่ าสุด 00024/2566 10-ต.ค.-65
23 ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 4 รายการ41,600.00    41,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 41,600.00      ร้านพฒัน์อิเล็กทรอนิกส์ 41,600.00     ราคาต่ าสุด 00074/2566 10-ต.ค.-65
24 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00           เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ 1,200.00       สสจ.ชัยภมูิ 1,200.00       ราคาต่ าสุด 00172/2566 10-ต.ค.-65
25 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,540.00      9,540.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 9,540.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 9,540.00       ราคาต่ าสุด 00033/2566 11-ต.ค.-65
26 วัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 8,184.00      8,184.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 8,184.00       หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน) 8,184.00       ราคาต่ าสุด 00070/2566 11-ต.ค.-65
27 วัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ 5,935.00      5,935.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 5,935.00       หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน) 5,935.00       ราคาต่ าสุด 00071/2566 11-ต.ค.-65
28 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 9 รายการ 11,750.00    11,750.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 11,750.00      อู่ช่างรัตน์ 11,750.00     ราคาต่ าสุด 00018/2566 12-ต.ค.-65
29 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,290.00      2,290.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,290.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 2,290.00       ราคาต่ าสุด 00062/2566 17-ต.ค.-65
30 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,740.00    10,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 10,740.00      บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 10,740.00     ราคาต่ าสุด 00064/2566 17-ต.ค.-65
31 วัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 6,056.20      6,056.20           เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 6,056.20       หจก.เสริมการไฟฟา้ (2555) 6,056.20       ราคาต่ าสุด 00067/2566 17-ต.ค.-65
32 ครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 17,900.00    17,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 17,900.00      ร้านเศรษฐีการไฟฟา้ 17,900.00     ราคาต่ าสุด 00073/2566 17-ต.ค.-65
33 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,200.00      1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,200.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 1,200.00       ราคาต่ าสุด 00104/2566 17-ต.ค.-65
34 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,020.00      4,020.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,020.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 4,020.00       ราคาต่ าสุด 00109/2566 17-ต.ค.-65
35 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,067.00      2,067.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,067.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 2,067.00       ราคาต่ าสุด 00063/2566 17-ต.ค.-65
36 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 120.00        120.00             เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าเฟิร์น 120.00          ร้านฟา้เฟร์ิน 120.00         ราคาต่ าสุด 00034/2566 18-ต.ค.-65
37 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,005.00      1,005.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,005.00       บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด1,005.00       ราคาต่ าสุด 00060/2566 18-ต.ค.-65
38 จ้างซ่อมแซมตะแกรงสนามกฬีา จ านวน 1 รายการ72,910.00    72,910.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 72,910.00      นายอภรัิกษ ์ก าลังมาก 72,910.00     ราคาต่ าสุด 00037/2566 18-ต.ค.-65
39 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูงานผู้ปว่ยนอก จ านวน 5 รายการ19,616.00    19,616.00         เฉพาะเจาะจง นายปณชัย พลชัย 19,616.00      นายปณชัย พลชัย 19,616.00     ราคาต่ าสุด 00047/2566 19-ต.ค.-65
40 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,700.00      4,700.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 4,700.00       บริษทั แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด4,700.00       ราคาต่ าสุด 00061/2566 19-ต.ค.-65
41 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 1 รายการ 79,126.39    79,126.39         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีออกซิเจน จ ากัด 79,126.39      บริษทั ธนบรีุออกซิเจน จ ากัด 79,126.39     ราคาต่ าสุด 00065/2566 19-ต.ค.-65
42 จ้างปรับปรุงพื้นที่ใหบ้ริการจิตเวชและยาเสพติด จ านวน 1 รายการ98,000.00    98,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 98,000.00      ร้านตราครุฑ 98,000.00     ราคาต่ าสุด 00159/2566 19-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 494,971.14    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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43 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 รายการ50,803.60    50,803.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 50,803.60      บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด50,803.60     ราคาต่ าสุด 00072/2566 19-ต.ค.-65
44 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,500.00      3,500.00           เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00       น้ าด่ืมไอคิว 3,500.00       ราคาต่ าสุด 00068/2566 20-ต.ค.-65
45 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,800.00      9,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภัทร 9,800.00       หจก.พ พรรณภทัร 9,800.00       ราคาต่ าสุด 00069/2566 20-ต.ค.-65
46 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 11 รายการ14,136.00    14,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 14,136.00      บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 14,136.00     ราคาต่ าสุด 00076/2566 20-ต.ค.-65
47 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ2,362.50      2,362.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,362.50       บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,362.50       ราคาต่ าสุด 00075/2566 20-ต.ค.-65
48 วัสดุบริโภค จ านวน 20 รายการ 8,495.75      8,495.75           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 8,495.75       บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 8,495.75       ราคาต่ าสุด 00079/2566 20-ต.ค.-65
49 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 23 รายการ13,495.00    13,495.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 13,495.00      บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 13,495.00     ราคาต่ าสุด 00159/2566 20-ต.ค.-65
50 วัสดุส านกังาน จ านวน 57 รายการ 23,139.75    23,139.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 23,139.75      บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 23,139.75     ราคาต่ าสุด 00160/2566 20-ต.ค.-65
51 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,580.00      4,580.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,580.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 4,580.00       ราคาต่ าสุด 00108/2566 21-ต.ค.-65
52 จ้างท าวัสดุประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 รายการ2,400.00      2,400.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ภักดีสุข 2,400.00       นางสาวสุพรรษา ภกัดีสุข 2,400.00       ราคาต่ าสุด 00066/2566 25-ต.ค.-65
53 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 720.00        720.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด720.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด720.00         ราคาต่ าสุด 00077/2566 25-ต.ค.-65
54 บริการเติมเงินโทรศัพท ์จ านวน 6 รายการ700.00        700.00             เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 700.00          ชยุตา สูงสุมาลย์ 700.00         ราคาต่ าสุด 00078/2566 25-ต.ค.-65
55 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00080/2566 25-ต.ค.-65
56 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,560.00      1,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,560.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,560.00       ราคาต่ าสุด 00084/2566 25-ต.ค.-65
57 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 700.00        700.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด700.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด700.00         ราคาต่ าสุด 00087/2566 25-ต.ค.-65
58 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 780.00        780.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 780.00          บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 780.00         ราคาต่ าสุด 00103/2566 25-ต.ค.-65
59 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 4,880.00      4,880.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 4,880.00       ร้านวทิยาพาณิชย์ 4,880.00       ราคาต่ าสุด 00105/2566 25-ต.ค.-65
60 วัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 2,230.00      2,230.00           เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 2,230.00       มารีย์ซีตัส 2,230.00       ราคาต่ าสุด 00106/2566 25-ต.ค.-65
61 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 760.00        760.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด760.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด760.00         ราคาต่ าสุด 00088/2566 26-ต.ค.-65
62 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 480.00        480.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด480.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด480.00         ราคาต่ าสุด 00089/2566 26-ต.ค.-65
63 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         ราคาต่ าสุด 00090/2566 26-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 147,022.60    

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00080/2566 26-ต.ค.-65
65 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 360.00        360.00             เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 360.00          มารีย์ซีตัส 360.00         ราคาต่ าสุด 00110/2566 26-ต.ค.-65
66 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,130.00      1,130.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,130.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,130.00       ราคาต่ าสุด 00147/2566 26-ต.ค.-65
67 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,350.00      1,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,350.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,350.00       ราคาต่ าสุด 00148/2566 26-ต.ค.-65
68 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,100.00      1,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,100.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,100.00       ราคาต่ าสุด 00149/2566 26-ต.ค.-65
69 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 290.00        290.00             เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 290.00          มารีย์ซีตัส 290.00         ราคาต่ าสุด 00107/2566 26-ต.ค.-65
70 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,565.00      1,565.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1,565.00       บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ ากัด 1,565.00       ราคาต่ าสุด 00137/2566 27-ต.ค.-65
71 น้ าแกส๊ จ านวน 2 รายการ 3,370.00      3,370.00           เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 3,370.00       ศุภกร พาณิชย์ 3,370.00       ราคาต่ าสุด 00139/2566 27-ต.ค.-65
72 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด800.00         ราคาต่ าสุด 00150/2566 27-ต.ค.-65
73 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         ราคาต่ าสุด 00151/2566 27-ต.ค.-65
74 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,020.00      1,020.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,020.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,020.00       ราคาต่ าสุด 00154/2566 27-ต.ค.-65
75 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,650.00      1,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,650.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,650.00       ราคาต่ าสุด 00155/2566 27-ต.ค.-65
76 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00152/2566 28-ต.ค.-65
77 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,350.00      1,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,350.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,350.00       ราคาต่ าสุด 00153/2566 28-ต.ค.-65
78 เวชภณัฑ์มใิช่ยา จ านวน 2 รายการ 2,439.60      2,439.60           เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 2,439.60       ดี.ดี.ออกซิเจน 2,439.60       ราคาต่ าสุด 00156/2566 28-ต.ค.-65
79 จ้างย้ายและติดต้ังปา้ยไฟ จ านวน 1 รายการ17,120.00    17,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าป้ายชัยภูมิ 17,120.00      หจก.แพลนอาร์ต มีเดีย ท าปา้ยชัยภมูิ17,120.00     ราคาต่ าสุด 04114/2565 28-ต.ค.-65
80 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 3,700.00      3,700.00           เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 3,700.00       เสกสรรคการเกษตร 3,700.00       ราคาต่ าสุด 00157/2566 28-ต.ค.-65
81 จ้างเหมาเช่าเต้นท ์จ านวน 1 รายการ 4,000.00      4,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,000.00       นายชาญณรงค์ ผดุงขวญั 4,000.00       ราคาต่ าสุด 00142/2566 31-ต.ค.-65
82 วัสดุประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 รายการ 38,610.00    38,610.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 38,610.00      หจก.ปา้ยดีไซน์ 38,610.00     ราคาต่ าสุด 00161/2566 31-ต.ค.-65
83 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00162/2566 31-ต.ค.-65
84 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00          บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         ราคาต่ าสุด 00163/2566 31-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 83,854.60     

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



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       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00164/2566 31-ต.ค.-65
86 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,500.00      1,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,500.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,500.00       ราคาต่ าสุด 00165/2566 31-ต.ค.-65
87 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00      1,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00       ราคาต่ าสุด 00166/2566 31-ต.ค.-65
88 จ้างเหมาติดต้ังระบบกล้องติดตาม CCTV จ านวน 1 รายการ9,630.00      9,630.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00       บริษทั อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00       ราคาต่ าสุด 00167/2566 31-ต.ค.-65
89 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ54,600.00    54,600.00         เฉพาะเจาะจง กระทรวงสาธารณสุข 54,600.00      กระทรวงสาธารณสุข 54,600.00     ราคาต่ าสุด /2566 4-ต.ค.-65
90 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,600.00    12,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด12,600.00      บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด12,600.00     ราคาต่ าสุด 00038/2566 10-ต.ค.-65
91 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,750.00      6,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,750.00       บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด6,750.00       ราคาต่ าสุด 00039/2566 10-ต.ค.-65
92 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ17,400.00    17,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00      หจก.เอ็น อี เมดิคอล 17,400.00     ราคาต่ าสุด 00040/2566 10-ต.ค.-65
93 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 10 รายการ12,860.00    12,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 12,860.00      บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 12,860.00     ราคาต่ าสุด 00041/2566 10-ต.ค.-65
94 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ3,200.00      3,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 3,200.00       บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด3,200.00       ราคาต่ าสุด 00042/2566 10-ต.ค.-65
95 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ37,000.00    37,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 37,000.00      หจก. เอส.ซี.ซี. อินเตอร์ เทรดด้ิง 37,000.00     ราคาต่ าสุด 00043/2566 10-ต.ค.-65
96 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ38,113.40    38,113.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด38,113.40      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด38,113.40     ราคาต่ าสุด 00044/2566 10-ต.ค.-65
97 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,026.00    34,026.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00      บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00     ราคาต่ าสุด 00045/2566 11-ต.ค.-65
98 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ8,985.00      8,985.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 8,985.00       บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด8,985.00       ราคาต่ าสุด 00046/2566 11-ต.ค.-65
99 ยา จ านวน 1 รายการ 1,589.20      1,589.20           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,589.20       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,589.20       ราคาต่ าสุด /2566 1-ต.ค.-65
100 ยา จ านวน 1 รายการ 4,237.20      4,237.20           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,237.20       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 94,237.20       ราคาต่ าสุด /2566 3-ต.ค.-65
101 ยา จ านวน 1 รายการ 99,746.70    99,746.70         เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 99,746.70      รพ.ชัยภมูิ 99,746.70     ราคาต่ าสุด /2566 3-ต.ค.-65
102 ยา จ านวน 1 รายการ 1,027.20      1,027.20           เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 1,027.20       รพ.หนองบวัแดง 1,027.20       ราคาต่ าสุด /2566 4-ต.ค.-65
103 ยา จ านวน 2 รายการ 18,300.00    18,300.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 18,300.00      องค์การเภสัชกรรม 18,300.00     ราคาต่ าสุด 00035/2566 6-ต.ค.-65
104 ยา จ านวน 1 รายการ 6,335.60      6,335.60           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 96,335.60       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 96,335.60       ราคาต่ าสุด /2566 6-ต.ค.-65
105 ยา จ านวน 1 รายการ 5,000.00      5,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,000.00       บริษทั ยูเมด้า จ ากัด 5,000.00       ราคาต่ าสุด 00030/2566 10-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 374,900.30    

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 2 รายการ 8,827.50      8,827.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,827.50       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,827.50       ราคาต่ าสุด 00036/2566 10-ต.ค.-65
107 ยา จ านวน 1 รายการ 2,086.50      2,086.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,086.50       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,086.50       ราคาต่ าสุด 00050/2566 10-ต.ค.-65
108 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00    12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,000.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 12,000.00     ราคาต่ าสุด 00051/2566 10-ต.ค.-65
109 ยา จ านวน 3 รายการ 13,900.00    13,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 13,900.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 13,900.00     ราคาต่ าสุด 00052/2566 10-ต.ค.-65
110 ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 6,000.00       บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 6,000.00       ราคาต่ าสุด 00054/2566 10-ต.ค.-65
111 ยา จ านวน 2 รายการ 5,400.00      5,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 5,400.00       บริษทั บางกอกดรัก จ ากัด 5,400.00       ราคาต่ าสุด 00055/2566 10-ต.ค.-65
112 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00      5,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00       บริษทั เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00       ราคาต่ าสุด 00056/2566 10-ต.ค.-65
113 ยา จ านวน 1 รายการ 10,800.00    10,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ คอมเมอเชียล จ ากัด10,800.00      บริษทั พนาพฒัน์ คอมเมอเชียล จ ากัด10,800.00     ราคาต่ าสุด 00057/2566 10-ต.ค.-65
114 ยา จ านวน 1 รายการ 5,400.00      5,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,400.00       บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,400.00       ราคาต่ าสุด 00058/2566 10-ต.ค.-65
115 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00    20,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 20,700.00      บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด20,700.00     ราคาต่ าสุด 00059/2566 10-ต.ค.-65
116 ยา จ านวน 5 รายการ 27,166.18    27,166.18         เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 927,166.18      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 927,166.18     ราคาต่ าสุด /2566 10-ต.ค.-65
117 ยา จ านวน 1 รายการ 2,166.00      2,166.00           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,166.00       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 92,166.00       ราคาต่ าสุด /2566 10-ต.ค.-65
118 ยา จ านวน 1 รายการ 1,027.20      1,027.20           เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 1,027.20       รพ.หนองบวัแดง 1,027.20       ราคาต่ าสุด /2566 11-ต.ค.-65
119 ยา จ านวน 2 รายการ 38,460.00    38,460.00         เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 38,460.00      ฝ่ายแพทย์แผนไทย 38,460.00     ราคาต่ าสุด /2566 12-ต.ค.-65
120 ยา จ านวน 1 รายการ 3,378.96      3,378.96           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,378.96       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 93,378.96       ราคาต่ าสุด /2566 12-ต.ค.-65
121 ยา จ านวน 2 รายการ 7,884.24      7,884.24           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 97,884.24       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 97,884.24       ราคาต่ าสุด /2566 12-ต.ค.-65
122 ยา จ านวน 1 รายการ 1,027.20      1,027.20           เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 1,027.20       รพ.หนองบวัแดง 1,027.20       ราคาต่ าสุด /2566 15-ต.ค.-65
123 ยา จ านวน 1 รายการ 24,000.00    24,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 24,000.00      บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 24,000.00     ราคาต่ าสุด 00053/2566 17-ต.ค.-65
124 ยา จ านวน 2 รายการ 173,279.75   173,279.75       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 173,279.75    รพ.ชัยภมูิ 173,279.75    ราคาต่ าสุด /2566 17-ต.ค.-65
125 ยา จ านวน 1 รายการ 502.90        502.90             เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 502.90          รพ.ชัยภมูิ 502.90         ราคาต่ าสุด /2566 17-ต.ค.-65
126 ยา จ านวน 1 รายการ 6,757.92      6,757.92           เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 96,757.92       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 96,757.92       ราคาต่ าสุด /2566 19-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 375,864.35    
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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127 ยา จ านวน 1 รายการ 20,843.60    20,843.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด 20,843.60      บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด 20,843.60     ราคาต่ าสุด 00102/2566 20-ต.ค.-65
128 ยา จ านวน 1 รายการ 4,250.00      4,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด4,250.00       บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด4,250.00       ราคาต่ าสุด 00135/2566 20-ต.ค.-65
129 ยา จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000.00       บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000.00       ราคาต่ าสุด 00136/2566 20-ต.ค.-65
130 ยา จ านวน 1 รายการ 5,850.00      5,850.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด5,850.00       บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด5,850.00       ราคาต่ าสุด 00138/2566 20-ต.ค.-65
131 ยา จ านวน 1 รายการ 3,900.00      3,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 3,900.00       หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 3,900.00       ราคาต่ าสุด 00140/2566 20-ต.ค.-65
132 ยา จ านวน 2 รายการ 3,400.00      3,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,400.00       บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 3,400.00       ราคาต่ าสุด 00141/2566 20-ต.ค.-65
133 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00    10,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 10,500.00      บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 10,500.00     ราคาต่ าสุด 00143/2566 20-ต.ค.-65
134 ยา จ านวน 1 รายการ 2,100.00      2,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,100.00       บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,100.00       ราคาต่ าสุด 00144/2566 20-ต.ค.-65
135 ยา จ านวน 1 รายการ 5,992.00      5,992.00           เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 5,992.00       รพ.หนองบวัแดง 5,992.00       ราคาต่ าสุด /2566 20-ต.ค.-65
136 ยา จ านวน 2 รายการ 2,192.00      2,192.00           เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 2,192.00       รพ.ชัยภมูิ 2,192.00       ราคาต่ าสุด /2566 20-ต.ค.-65
137 ยา จ านวน 1 รายการ 9,380.00      9,380.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 9,380.00       บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด 9,380.00       ราคาต่ าสุด 00146/2566 21-ต.ค.-65
138 ยา จ านวน 1 รายการ 5,250.00      5,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,250.00       บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 5,250.00       ราคาต่ าสุด 00168/2566 21-ต.ค.-65
139 ยา จ านวน 2 รายการ 5,564.00      5,564.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,564.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,564.00       ราคาต่ าสุด 00169/2566 21-ต.ค.-65
140 ยา จ านวน 1 รายการ 27,953.75    27,953.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,953.75      บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,953.75     ราคาต่ าสุด 00028/2566 21-ต.ค.-65
141 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00      3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,000.00       บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด 3,000.00       ราคาต่ าสุด 00170/2566 21-ต.ค.-65
142 ยา จ านวน 1 รายการ 19,773.60    19,773.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด19,773.60      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด19,773.60     ราคาต่ าสุด 00171/2566 21-ต.ค.-65
143 ยา จ านวน 3 รายการ 774.68        774.68             เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9774.68          ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9774.68         ราคาต่ าสุด /2566 21-ต.ค.-65
144 ยา จ านวน 3 รายการ 12,488.97    12,488.97         เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 912,488.97      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 912,488.97     ราคาต่ าสุด /2566 21-ต.ค.-65
145 ยา จ านวน 1 รายการ 1,200.00      1,200.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,200.00       องค์การเภสัชกรรม 1,200.00       ราคาต่ าสุด 00081/2566 25-ต.ค.-65
146 ยา จ านวน 1 รายการ 8,800.00      8,800.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,800.00       องค์การเภสัชกรรม 8,800.00       ราคาต่ าสุด 00082/2566 25-ต.ค.-65
147 ยา จ านวน 8 รายการ 69,145.00    69,145.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 69,145.00      องค์การเภสัชกรรม 69,145.00     ราคาต่ าสุด 00083/2566 25-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 231,357.60    

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ยา จ านวน 1 รายการ 823.08        823.08             เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9823.08          ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9823.08         ราคาต่ าสุด /2566 25-ต.ค.-65
149 ยา จ านวน 1 รายการ 55,468.80    55,468.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80      บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 55,468.80     ราคาต่ าสุด 00029/2566 28-ต.ค.-65
150 ยา จ านวน 1 รายการ 397.30        397.30             เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9397.30          ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9397.30         ราคาต่ าสุด /2566 31-ต.ค.-65
151 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ50,040.00    50,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 50,040.00      บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 50,040.00     ราคาต่ าสุด 00094/2566 10-ต.ค.-65
152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,000.00    10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกซ์แลบ จ ากัด 10,000.00      บริษทั เอกซ์แลบ จ ากัด 10,000.00     ราคาต่ าสุด 00096/2566 10-ต.ค.-65
153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,500.00    19,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 19,500.00      บริษทั อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด19,500.00     ราคาต่ าสุด 00098/2566 10-ต.ค.-65
154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ5,300.00      5,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ 5,300.00       บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ 5,300.00       ราคาต่ าสุด 00097/2566 12-ต.ค.-65
155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,500.00    12,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 12,500.00      บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 12,500.00     ราคาต่ าสุด 00099/2566 12-ต.ค.-65
156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ33,250.00    33,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 33,250.00      บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 33,250.00     ราคาต่ าสุด 00100/2566 12-ต.ค.-65
157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.00    14,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.00      บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.00     ราคาต่ าสุด 00101/2566 17-ต.ค.-65
158 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นง จ านวน 17 รายการ223,210.00   223,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 223,210.00    บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 223,210.00    ราคาต่ าสุด 00092/2566 26-ต.ค.-65
159 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นง จ านวน 1 รายการ16,950.00    16,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,950.00      บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,950.00     ราคาต่ าสุด 00093/2566 26-ต.ค.-65
160 ค่าจ้างตรวจหอ้งปฏบิติัการ จ านวน 1 รายการ48,057.00    48,057.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากัด 48,057.00      บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากัด48,057.00     ราคาต่ าสุด 00095/2566 26-ต.ค.-65
161 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 5 รายการ 2,895.00      2,895.00           เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากัด 2,895.00       บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 2,895.00       ราคาต่ าสุด 00025/2566 11-ต.ค.-65
162 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 7,600.00      7,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 7,600.00       บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 7,600.00       ราคาต่ าสุด 00026/2566 11-ต.ค.-65
163 ค่าจ้างท าฟนัปลอม จ านวน 24 รายการ17,100.00    17,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี17,100.00      บริษทัสายน าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี17,100.00     ราคาต่ าสุด 00027/2566 11-ต.ค.-65
164 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 6,310.00      6,310.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 6,310.00       บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 6,310.00       ราคาต่ าสุด 00048/2566 20-ต.ค.-65
165 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 5,992.00      5,992.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 5,992.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 5,992.00       ราคาต่ าสุด 00049/2566 20-ต.ค.-65
166 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 8 รายการ 5,170.00      5,170.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 5,170.00       หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 5,170.00       ราคาต่ าสุด 00111/2566 26-ต.ค.-65
167 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,750.00      2,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.พร้อมท์ เดนทัล เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด2,750.00       บ.พร้อมท ์เดนทลั เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด2,750.00       ราคาต่ าสุด 00145/2566 26-ต.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 537,313.18    

รวมทั้งหมด 2,453,530.87   

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา






