
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00      22,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน มุ่งสอนกลาง 22,000.00    นายเมี้ยน มุ่งสอนกลาง 22,000.00    ราคาต่ าสุด 3423/2565 01-ก.ค.-65

2 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 5,760.00        5,760.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,760.00     อู่ช่างรัตน์ 5,760.00     ราคาต่ าสุด 3654/2565 01-ก.ค.-65

3 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 42 รายการ22,888.00      22,888.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 22,888.00    ร้านทรงธรรมวัสดุกอ่สร้าง 22,888.00    ราคาต่ าสุด 3658/2565 01-ก.ค.-65

4 วัสดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 4,426.00        4,426.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 4,426.00     น้ าด่ืมไอคิว 4,426.00     ราคาต่ าสุด 3679/2565 01-ก.ค.-65

5 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 19,553.30      19,553.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 19,553.30    บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากดั 19,553.30    ราคาต่ าสุด 3705/2565 01-ก.ค.-65

6 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 6,200.00        6,200.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 6,200.00     อู่ช่างรัตน์ 6,200.00     ราคาต่ าสุด 3655/2565 04-ก.ค.-65

7 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 350.00          350.00        เฉพาะเจาะจง ภูตะวัน 350.00        ภตูะวัน 350.00        ราคาต่ าสุด 3660/2565 04-ก.ค.-65

8 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก จ านวน 1 รายการ98,700.00      98,700.00    เฉพาะเจาะจง นายลพ จูแสน 98,700.00    นายลพ จูแสน 98,700.00    ราคาต่ าสุด 3421/2565 04-ก.ค.-65

9 จ้างย้ายและติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ8,800.00        8,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 8,800.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 8,800.00     ราคาต่ าสุด 3661/2565 04-ก.ค.-65

10 วัสดุบริโภค จ านวน 10 รายการ 4,440.00        4,440.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 4,440.00     หจก.ฟา้ภกัดี 4,440.00     ราคาต่ าสุด 3663/2565 04-ก.ค.-65

11 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 500.00          500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 500.00        ร้านรุ่งเดชแอร์ 500.00        ราคาต่ าสุด 3681/2565 04-ก.ค.-65

12 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,200.00        1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,200.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,200.00     ราคาต่ าสุด 3662/2565 05-ก.ค.-65

13 ซ่อมวัสดุอื่น จ านวน 2 รายการ 200.00          200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญทัศน์การเกษตร 200.00        ร้านบญุทศันก์ารเกษตร 200.00        ราคาต่ าสุด 3668/2565 05-ก.ค.-65

14 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 500.00          500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 500.00        ร้านรุ่งเดชแอร์ 500.00        ราคาต่ าสุด 3682/2565 05-ก.ค.-65

15 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 8 รายการ 10,000.00      10,000.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 10,000.00    อู่ช่างรัตน์ 10,000.00    ราคาต่ าสุด 3656/2565 06-ก.ค.-65

16 วัสดุบริโภค จ านวน 6 รายการ 1,005.00        1,005.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 1,005.00     หจก.ฟา้ภกัดี 1,005.00     ราคาต่ าสุด 3664/2565 06-ก.ค.-65

17 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 900.00          900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 900.00        บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 900.00        ราคาต่ าสุด 3676/2565 06-ก.ค.-65

18 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 135.00          135.00        เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 135.00        มารีย์ซีตัส 135.00        ราคาต่ าสุด 3680/2565 07-ก.ค.-65

19 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 10,272.00      10,272.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00    บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนต็ทเวอร์ค จ ากดั10,272.00    ราคาต่ าสุด 3690/2565 07-ก.ค.-65

20 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 รายการ 10,370.00      10,370.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 10,370.00    อู่ช่างรัตน์ 10,370.00    ราคาต่ าสุด 3657/2565 08-ก.ค.-65

21 จ้างย้ายและติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ5,500.00        5,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 5,500.00     ร้านรุ่งเดชแอร์ 5,500.00     ราคาต่ าสุด 3683/2565 08-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 233,699.30  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 21,400.00      21,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 21,400.00    บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 21,400.00    ราคาต่ าสุด 3678/2565 08-ก.ค.-65

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 17,820.00      17,820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 17,820.00    บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 17,820.00    ราคาต่ าสุด 3677/2565 08-ก.ค.-65

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,770.00        4,770.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 4,770.00     บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 4,770.00     ราคาต่ าสุด 3685/2565 08-ก.ค.-65

25 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องบัตร จ านวน 1 รายการ294,500.00    294,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านถุงเงิน ก่อสร้าง 294,500.00  ร้านถุงเงิน กอ่สร้าง 294,500.00  ราคาต่ าสุด 3247/2565 11-ก.ค.-65

26 จ้างติดต้ังวัสดุประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายการ13,840.00      13,840.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 13,840.00    ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 13,840.00    ราคาต่ าสุด 3732/2565 11-ก.ค.-65

27 วัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 15,400.00      15,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 15,400.00    หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์ 15,400.00    ราคาต่ าสุด 3735/2565 11-ก.ค.-65

30 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,390.00        2,390.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 2,390.00     บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 2,390.00     ราคาต่ าสุด 3706/2565 11-ก.ค.-65

29 ซ่อมกระจก จ านวน 1 รายการ 300.00          300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 300.00        ร้านรุ่งเดชแอร์ 300.00        ราคาต่ าสุด 3684/2565 12-ก.ค.-65

31 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 160.00          160.00        เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 160.00        มารีย์ซีตัส 160.00        ราคาต่ าสุด 3730/2565 12-ก.ค.-65

31 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,733.40        1,733.40      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,733.40     ดี.ดี.ออกซิเจน 1,733.40     ราคาต่ าสุด 3731/2565 12-ก.ค.-65

32 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,280.00        3,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,280.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 3,280.00     ราคาต่ าสุด 3733/2565 12-ก.ค.-65

33 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 640.00          640.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด640.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั640.00        ราคาต่ าสุด 3729/2565 18-ก.ค.-65

34 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ9,200.00        9,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 9,200.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 9,200.00     ราคาต่ าสุด 3734/2565 18-ก.ค.-65

35 วัสดุการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 18,925.00      18,925.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 18,925.00    หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 18,925.00    ราคาต่ าสุด 3738/2565 18-ก.ค.-65

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 31,200.00      31,200.00    เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 31,200.00    มนัน ีโทนเนอร์ 31,200.00    ราคาต่ าสุด 3736/2565 18-ก.ค.-65

37 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 23 รายการ 18,173.25      18,173.25    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 18,173.25    บริษทั มติซูชัยภมู ิจ ากดั 18,173.25    ราคาต่ าสุด 3740/2565 19-ก.ค.-65

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,380.00        4,380.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,380.00     บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 4,380.00     ราคาต่ าสุด 3783/2565 19-ก.ค.-65

39 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,370.00        3,370.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,370.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 3,370.00     ราคาต่ าสุด 3814/2565 20-ก.ค.-65

40 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,583.60        1,583.60      เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,583.60     ดี.ดี.ออกซิเจน 1,583.60     ราคาต่ าสุด 3745/2565 21-ก.ค.-65

41 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 3,470.00        3,470.00      เฉพาะเจาะจง จักรปูทอง 3,470.00     จักรปทูอง 3,470.00     ราคาต่ าสุด 3756/2565 22-ก.ค.-65

42 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 840.00          840.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด840.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั840.00        ราคาต่ าสุด 3777/2565 22-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 467,375.25  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 680.00          680.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด680.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั680.00        ราคาต่ าสุด 3778/2565 22-ก.ค.-65

44 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ1,280.00        1,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,280.00     ร้านพฒันอ์เิล็กทรอนกิส์ 1,280.00     ราคาต่ าสุด 3815/2565 22-ก.ค.-65

45 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,670.00        1,670.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,670.00     บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,670.00     ราคาต่ าสุด 3779/2565 25-ก.ค.-65

46 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 870.00          870.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด870.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั870.00        ราคาต่ าสุด 3780/2565 25-ก.ค.-65

47 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 700.00          700.00        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 700.00        น้ าด่ืมไอคิว 700.00        ราคาต่ าสุด 3782/2565 25-ก.ค.-65

48 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 650.00          650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด650.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั650.00        ราคาต่ าสุด 3796/2565 25-ก.ค.-65

49 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 480.00          480.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด480.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั480.00        ราคาต่ าสุด 3797/2565 25-ก.ค.-65

50 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,000.00     ราคาต่ าสุด 3798/2565 25-ก.ค.-65

51 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00          500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั500.00        ราคาต่ าสุด 3800/2565 26-ก.ค.-65

52 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 650.00          650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด650.00        บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั650.00        ราคาต่ าสุด 3809/2565 26-ก.ค.-65

53 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,350.00        1,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,350.00     บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,350.00     ราคาต่ าสุด 3810/2565 26-ก.ค.-65

54 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 300.00          300.00        เฉพาะเจาะจง สากล เคร่ืองแบบ 300.00        สากล เคร่ืองแบบ 300.00        ราคาต่ าสุด 3812/2565 26-ก.ค.-65

55 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,390.00        5,390.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 5,390.00     บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 5,390.00     ราคาต่ าสุด 3819/2565 26-ก.ค.-65

56 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,380.00        4,380.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 4,380.00     บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั 4,380.00     ราคาต่ าสุด 3820/2565 26-ก.ค.-65

57 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,000.00     ราคาต่ าสุด 3811/2565 27-ก.ค.-65

58 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,625.00        2,625.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,625.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,625.00     ราคาต่ าสุด 3816/2565 27-ก.ค.-65

59 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1,000.00     ราคาต่ าสุด 3817/2565 27-ก.ค.-65

60 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 2,290.00        2,290.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 2,290.00     บริษทั คิทคอม ช็อป จ ากดั 2,290.00     ราคาต่ าสุด 3818/2565 27-ก.ค.-65

61 จ้างเหมาเช่าเต้น์ จ านวน 1 รายการ 4,950.00        4,950.00      เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00     ราคาต่ าสุด 3739/2565 31-ก.ค.-65

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ38,400.00      38,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 38,400.00    หจก.เอน็ อ ีเมดิคอล 38,400.00    ราคาต่ าสุด 3707/2565 12-ก.ค.-65

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ16,920.00      16,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 16,920.00    บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 16,920.00    ราคาต่ าสุด 3708/2565 12-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 87,085.00    

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

วนัที.่....31.....เดือน…..กรกฎาคม.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00      10,486.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั10,486.00    ราคาต่ าสุด 3709/2565 12-ก.ค.-65

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ7,720.00        7,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มี ทู เมดิแคร์ 7,720.00     หจก.ม ีท ูเมดิแคร์ 7,720.00     ราคาต่ าสุด 3710/2565 12-ก.ค.-65

66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ16,100.00      16,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 16,100.00    บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 16,100.00    ราคาต่ าสุด 3711/2565 12-ก.ค.-65

67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ22,660.00      22,660.00    เฉพาะเจาะจง เอส. ซี. จี. ไววาณิช พณิชกิจ 22,660.00    เอส. ซี. จี. ไววาณิช พณิชกจิ 22,660.00    ราคาต่ าสุด 3712/2565 12-ก.ค.-65

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ2,360.00        2,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด2,360.00     บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั2,360.00     ราคาต่ าสุด 3713/2565 12-ก.ค.-65

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ21,450.00      21,450.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นรินทร์กุล เมดิคอล ซัพพลาย21,450.00    หจก.นรินทร์กลุ เมดิคอล ซัพพลาย 21,450.00    ราคาต่ าสุด 3714/2565 12-ก.ค.-65

70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,296.50        5,296.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด5,296.50     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั5,296.50     ราคาต่ าสุด 3715/2565 12-ก.ค.-65

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ4,320.00        4,320.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 4,320.00     หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 4,320.00     ราคาต่ าสุด 3716/2565 12-ก.ค.-65

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ34,026.00      34,026.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 34,026.00    บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 34,026.00    ราคาต่ าสุด 3743/2565 13-ก.ค.-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ4,500.00        4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด4,500.00     บริษทั พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ ์จ ากดั 4,500.00     ราคาต่ าสุด 3744/2565 21-ก.ค.-65

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ24,500.00      24,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 24,500.00    หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล ซัพพลาย 24,500.00    ราคาต่ าสุด 3805/2565 26-ก.ค.-65

75 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00        7,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,000.00     องค์การเภสัชกรรม 7,000.00     ราคาต่ าสุด 3691/2565 01-ก.ค.-65

76 ยา จ านวน 1 รายการ 10,000.00      10,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,000.00    องค์การเภสัชกรรม 10,000.00    ราคาต่ าสุด 3692/2565 01-ก.ค.-65

77 ยา จ านวน 2 รายการ 367,665.27    367,665.27  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 367,665.27  รพ.ชัยภมูิ 367,665.27  ราคาต่ าสุด /2565 01-ก.ค.-65

78 ยา จ านวน 1 รายการ 9,503.40        9,503.40      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต99,503.40     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต99,503.40     ราคาต่ าสุด /2565 01-ก.ค.-65

79 ยา จ านวน 1 รายการ 7,704.00        7,704.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,704.00     องค์การเภสัชกรรม 7,704.00     ราคาต่ าสุด 3693/2565 04-ก.ค.-65

80 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00      17,500.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,500.00    องค์การเภสัชกรรม 17,500.00    ราคาต่ าสุด 3694/2565 04-ก.ค.-65

81 ยา จ านวน 1 รายการ 3,465.60        3,465.60      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,465.60     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต93,465.60     ราคาต่ าสุด /2565 04-ก.ค.-65

82 ยา จ านวน 1 รายการ 19,425.00      19,425.00    เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 19,425.00    รพ.หนองบวัแดง 19,425.00    ราคาต่ าสุด /2565 06-ก.ค.-65

83 ยา จ านวน 2 รายการ 773.00          773.00        เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 773.00        รพ.ชัยภมูิ 773.00        ราคาต่ าสุด /2565 07-ก.ค.-65

84 ยา จ านวน 1 รายการ 1,027.20        1,027.20      เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง 1,027.20     รพ.หนองบวัแดง 1,027.20     ราคาต่ าสุด /2565 07-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 597,481.97  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....31.....เดือน…..กรกฎาคม......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 1 รายการ 45,000.00      45,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด45,000.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 45,000.00    ราคาต่ าสุด 3687/2565 08-ก.ค.-65

86 ยา จ านวน 1 รายการ 10,500.00      10,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด10,500.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 10,500.00    ราคาต่ าสุด 3688/2565 08-ก.ค.-65

87 ยา จ านวน 1 รายการ 6,500.00        6,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,500.00     บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ ากดั 6,500.00     ราคาต่ าสุด 3689/2565 08-ก.ค.-65

88 ยา จ านวน 1 รายการ 8,600.00        8,600.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,600.00     องค์การเภสัชกรรม 8,600.00     ราคาต่ าสุด 3695/2565 08-ก.ค.-65

89 ยา จ านวน 1 รายการ 14,926.50      14,926.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,926.50    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 14,926.50    ราคาต่ าสุด 3644/2565 08-ก.ค.-65

90 ยา จ านวน 1 รายการ 7,200.00        7,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 7,200.00     บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 7,200.00     ราคาต่ าสุด 3699/2565 08-ก.ค.-65

91 ยา จ านวน 1 รายการ 2,354.00        2,354.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด2,354.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั2,354.00     ราคาต่ าสุด 3700/2565 08-ก.ค.-65

92 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00      20,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00    บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 20,000.00    ราคาต่ าสุด 3701/2565 08-ก.ค.-65

93 ยา จ านวน 2 รายการ 16,910.00      16,910.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด16,910.00    บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั16,910.00    ราคาต่ าสุด 3702/2565 08-ก.ค.-65

94 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00      39,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเศไทย) จ ากัด39,900.00    บริษทั นวิฟาร์มา (ประเศไทย) จ ากดั39,900.00    ราคาต่ าสุด 3703/2565 08-ก.ค.-65

95 ยา จ านวน 1 รายการ 3,532.80        3,532.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 3,532.80     บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 3,532.80     ราคาต่ าสุด 3719/2565 08-ก.ค.-65

96 ยา จ านวน 2 รายการ 20,000.00      20,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 20,000.00    หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 20,000.00    ราคาต่ าสุด 3720/2565 08-ก.ค.-65

97 ยา จ านวน 2 รายการ 28,888.00      28,888.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด28,888.00    บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั28,888.00    ราคาต่ าสุด 3721/2565 08-ก.ค.-65

98 ยา จ านวน 1 รายการ 808.32          808.32        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9808.32        ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต9808.32        ราคาต่ าสุด /2565 08-ก.ค.-65

99 ยา จ านวน 1 รายการ 7,299.54        7,299.54      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต97,299.54     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต97,299.54     ราคาต่ าสุด /2565 08-ก.ค.-65

100 ยา จ านวน 1 รายการ 14,000.00      14,000.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 14,000.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 14,000.00    ราคาต่ าสุด /2565 08-ก.ค.-65

101 ยา จ านวน 6 รายการ 32,857.60      32,857.60    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 32,857.60    องค์การเภสัชกรรม 32,857.60    ราคาต่ าสุด 3696/2565 11-ก.ค.-65

102 ยา จ านวน 1 รายการ 6,500.00        6,500.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,500.00     องค์การเภสัชกรรม 6,500.00     ราคาต่ าสุด 3697/2565 11-ก.ค.-65

103 ยา จ านวน 1 รายการ 10,218.50      10,218.50    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,218.50    องค์การเภสัชกรรม 10,218.50    ราคาต่ าสุด 3698/2565 11-ก.ค.-65

104 ยา จ านวน 1 รายการ 10,272.00      10,272.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด10,272.00    บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั10,272.00    ราคาต่ าสุด 3722/2565 11-ก.ค.-65

105 ยา จ านวน 2 รายการ 27,918.00      27,918.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,918.00    บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 27,918.00    ราคาต่ าสุด 3723/2565 11-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 334,185.26  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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106 ยา จ านวน 1 รายการ 9,300.00        9,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 9,300.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 9,300.00     ราคาต่ าสุด 3724/2565 11-ก.ค.-65

107 ยา จ านวน 2 รายการ 9,750.00        9,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธร ซัพพลาย 9,750.00     ร้านศศิธร ซัพพลาย 9,750.00     ราคาต่ าสุด 3725/2565 11-ก.ค.-65

108 ยา จ านวน 2 รายการ 3,450.00        3,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด3,450.00     บริษทั ท ีโอ เคมคิอลส์ (1979) จ ากดั 3,450.00     ราคาต่ าสุด 3726/2565 11-ก.ค.-65

109 ยา จ านวน 2 รายการ 4,500.00        4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 4,500.00     หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 4,500.00     ราคาต่ าสุด 3727/2565 11-ก.ค.-65

110 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00        3,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,200.00     บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 3,200.00     ราคาต่ าสุด 3728/2565 11-ก.ค.-65

111 ยา จ านวน 1 รายการ 94,638.82      94,638.82    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 94,638.82    รพ.ชัยภมูิ 94,638.82    ราคาต่ าสุด /2565 11-ก.ค.-65

112 ยา จ านวน 1 รายการ 3,044.70        3,044.70      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,044.70     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต93,044.70     ราคาต่ าสุด /2565 11-ก.ค.-65

113 ยา จ านวน 1 รายการ 7,600.00        7,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 7,600.00     บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 7,600.00     ราคาต่ าสุด 3737/2565 12-ก.ค.-65

114 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,000.00     บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากดั 3,000.00     ราคาต่ าสุด 3746/2565 12-ก.ค.-65

115 ยา จ านวน 1 รายการ 2,550.00        2,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 2,550.00     บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั 2,550.00     ราคาต่ าสุด 3747/2565 12-ก.ค.-65

116 ยา จ านวน 1 รายการ 9,300.00        9,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 9,300.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 9,300.00     ราคาต่ าสุด 3748/2565 12-ก.ค.-65

117 ยา จ านวน 1 รายการ 6,450.00        6,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,450.00     หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 6,450.00     ราคาต่ าสุด 3749/2565 12-ก.ค.-65

118 ยา จ านวน 3 รายการ 10,400.00      10,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด10,400.00    บริษทั โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากดั10,400.00    ราคาต่ าสุด 3750/2565 12-ก.ค.-65

119 ยา จ านวน 1 รายการ 40,500.00      40,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 40,500.00    บริษทั เฮลทต้ี์ ม ีจ ากดั 40,500.00    ราคาต่ าสุด 3751/2565 12-ก.ค.-65

120 ยา จ านวน 1 รายการ 3,900.00        3,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3,900.00     บริษทั วิทยาศรม จ ากดั 3,900.00     ราคาต่ าสุด 3752/2565 12-ก.ค.-65

121 ยา จ านวน 1 รายการ 36,000.00      36,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 36,000.00    บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 36,000.00    ราคาต่ าสุด 3753/2565 12-ก.ค.-65

122 ยา จ านวน 1 รายการ 5,832.00        5,832.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด5,832.00     บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั5,832.00     ราคาต่ าสุด 3754/2565 12-ก.ค.-65

123 ยา จ านวน 2 รายการ 11,050.00      11,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ จ ากัด11,050.00    บริษทั เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ จ ากดั11,050.00    ราคาต่ าสุด 3755/2565 12-ก.ค.-65

124 ยา จ านวน 1 รายการ 3,750.00        3,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 3,750.00     บริษทั ยูโทเบี้ยน จ ากดั 3,750.00     ราคาต่ าสุด 3784/2565 18-ก.ค.-65

125 ยา จ านวน 1 รายการ 3,400.00        3,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,400.00     บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,400.00     ราคาต่ าสุด 3785/2565 18-ก.ค.-65

126 ยา จ านวน 1 รายการ 2,800.00        2,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด2,800.00     บริษทั ท ีโอ เคมคิอลส์ (1979) จ ากดั 2,800.00     ราคาต่ าสุด 3786/2565 18-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 274,415.52  

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
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127 ยา จ านวน 1 รายการ 5,550.00        5,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,550.00     บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 5,550.00     ราคาต่ าสุด 3787/2565 18-ก.ค.-65

130 ยา จ านวน 1 รายการ 5,400.00        5,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 5,400.00     บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั 5,400.00     ราคาต่ าสุด 3788/2565 18-ก.ค.-65

129 ยา จ านวน 1 รายการ 17,334.00      17,334.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,334.00    องค์การเภสัชกรรม 17,334.00    ราคาต่ าสุด 3789/2565 18-ก.ค.-65

130 ยา จ านวน 2 รายการ 8,986.90        8,986.90      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,986.90     องค์การเภสัชกรรม 8,986.90     ราคาต่ าสุด 3790/2565 18-ก.ค.-65

131 ยา จ านวน 1 รายการ 21,400.00      21,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด21,400.00    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั21,400.00    ราคาต่ าสุด 3791/2565 18-ก.ค.-65

132 ยา จ านวน 1 รายการ 4,708.00        4,708.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,708.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั4,708.00     ราคาต่ าสุด 3792/2565 18-ก.ค.-65

133 ยา จ านวน 1 รายการ 1,091.40        1,091.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,091.40     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั1,091.40     ราคาต่ าสุด 3793/2565 18-ก.ค.-65

134 ยา จ านวน 1 รายการ 8,880.00        8,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,880.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 8,880.00     ราคาต่ าสุด 3794/2565 18-ก.ค.-65

135 ยา จ านวน 1 รายการ 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด4,000.00     บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั4,000.00     ราคาต่ าสุด 3806/2565 18-ก.ค.-65

136 ยา จ านวน 2 รายการ 3,750.00        3,750.00      เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส 3,750.00     รพ.จัตุรัส 3,750.00     ราคาต่ าสุด /2565 18-ก.ค.-65

137 ยา จ านวน 1 รายการ 8,447.40        8,447.40      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต98,447.40     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต98,447.40     ราคาต่ าสุด /2565 18-ก.ค.-65

138 ยา จ านวน 4 รายการ 2,808.75        2,808.75      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต92,808.75     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต92,808.75     ราคาต่ าสุด /2565 18-ก.ค.-65

139 ยา จ านวน 1 รายการ 2,675.00        2,675.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,675.00     องค์การเภสัชกรรม 2,675.00     ราคาต่ าสุด 3799/2565 20-ก.ค.-65

140 ยา จ านวน 1 รายการ 3,477.50        3,477.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,477.50     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,477.50     ราคาต่ าสุด 3802/2565 20-ก.ค.-65

141 ยา จ านวน 1 รายการ 2,960.00        2,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด2,960.00     บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั2,960.00     ราคาต่ าสุด 3803/2565 20-ก.ค.-65

142 ยา จ านวน 1 รายการ 21,250.00      21,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด 21,250.00    บริษทั ฟาร์มา อนิโนวา จ ากดั 21,250.00    ราคาต่ าสุด 3804/2565 20-ก.ค.-65

143 ยา จ านวน 1 รายการ 14,400.00      14,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 14,400.00    หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 14,400.00    ราคาต่ าสุด 3807/2565 20-ก.ค.-65

144 ยา จ านวน 1 รายการ 635.00          635.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 635.00        หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 635.00        ราคาต่ าสุด 3808/2565 20-ก.ค.-65

145 ยา จ านวน 2 รายการ 294,132.22    294,132.22  เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 294,132.22  รพ.ชัยภมูิ 294,132.22  ราคาต่ าสุด /2565 20-ก.ค.-65

146 ยา จ านวน 1 รายการ 1,175.00        1,175.00      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,175.00     รพ.ชัยภมูิ 1,175.00     ราคาต่ าสุด /2565 21-ก.ค.-65

147 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00      36,594.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 36,594.00    ราคาต่ าสุด 3667/2565 25-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 469,655.17  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ยา จ านวน 3 รายการ 3,115.74        3,115.74      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต93,115.74     ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต93,115.74     ราคาต่ าสุด /2565 25-ก.ค.-65

149 ยา จ านวน 2 รายการ 51,183.06      51,183.06    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต951,183.06    ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต951,183.06    ราคาต่ าสุด /2565 25-ก.ค.-65

150 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 30 รายการ 19,075.00      19,075.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี19,075.00    บริษทัสายน าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี19,075.00    ราคาต่ าสุด 3717/2565 12-ก.ค.-65

151 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ 100.00          100.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 100.00        บ.เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 100.00        ราคาต่ าสุด 3518/2565 12-ก.ค.-65

152 ค่าจ้างท าฟันปลอม จ านวน 3 รายการ 1,200.00        1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,200.00     บ.เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 1,200.00     ราคาต่ าสุด 3741/2565 06-ก.ค.-65

153 วัสดุทันตกรรม จ านวน 6 รายการ 5,740.00        5,740.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 5,740.00     หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 5,740.00     ราคาต่ าสุด 3742/2565 06-ก.ค.-65

154 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 3,420.00        3,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,420.00     หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 3,420.00     ราคาต่ าสุด 3795/2565 06-ก.ค.-65

155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00      19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    บริษทั ไดแอกโค จ ากดั 19,000.00    ราคาต่ าสุด 3669/2565 11-ก.ค.-65

156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,680.00      11,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากัด 11,680.00    บริษทั ทอ้ปซายนเ์มด จ ากดั 11,680.00    ราคาต่ าสุด 3670/2565 11-ก.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 ากดั14,000.00    ราคาต่ าสุด 3671/2565 11-ก.ค.-65

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ37,500.00      37,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 37,500.00    บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 37,500.00    ราคาต่ าสุด 3672/2565 11-ก.ค.-65

159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ47,200.00      47,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 47,200.00    บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 47,200.00    ราคาต่ าสุด 3673/2565 11-ก.ค.-65

160 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ22,900.00      22,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 22,900.00    บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 22,900.00    ราคาต่ าสุด 3674/2565 11-ก.ค.-65

161 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ39,000.00      39,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,000.00    บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากดั 39,000.00    ราคาต่ าสุด 3675/2565 11-ก.ค.-65

162 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ33,360.00      33,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 33,360.00    บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากดั 33,360.00    ราคาต่ าสุด 3704/2565 11-ก.ค.-65

163 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ36,305.00      36,305.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากัด36,305.00    บริษทั อาร์ไอเอ แลบอราทอร่ี จ ากดั36,305.00    ราคาต่ าสุด 3801/2565 26-ก.ค.-65

รวมทั้งส้ิน 344,778.80  
รวมทั้งส้ิน 2,808,676.27  

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

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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