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

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

อ๊อกซิเจน จานวน 2 รายการ

2,589.40

2

วัสดุบริโภค จานวน 2 รายการ

2,950.00

3

จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จานวน 1 รายการ 9,900.00

4

วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

5

หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,589.40 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน
2,589.40 ดี.ดี.ออกซิเจน

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
2,589.40 ราคาต่าสุด 3050/2565
01-เม.ย.-65

2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร

2,950.00 ร้านเสกสรร

2,950.00 ราคาต่าสุด 3051/2565

01-เม.ย.-65

9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ

9,900.00 นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ

9,900.00 ราคาต่าสุด 3052/2565

01-เม.ย.-65

26,360.00

26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด26,360.00 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด 26,360.00 ราคาต่าสุด 3055/2565

01-เม.ย.-65

วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด11,700.00 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด 11,700.00 ราคาต่าสุด 3056/2565

01-เม.ย.-65

6

วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด15,000.00 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด 15,000.00 ราคาต่าสุด 3057/2565

01-เม.ย.-65

7

วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ

8

วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จานวน31,890.00
73 รายการ

31,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง

9

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จานวน
22,000.00
1 รายการ

1,910.00

10 ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ
41,180.30

1,910.00 เฉพาะเจาะจง น้าดื่มไอคิว

1,910.00 น้าดื่มไอคิว

1,910.00 ราคาต่าสุด 3066/2565

01-เม.ย.-65

31,890.00 ราคาต่าสุด 3069/2565

01-เม.ย.-65

22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันธ์ประภา วรโชติอังคนั22,000.00
นท์
นางสาวพันธ์ประภา วรโชติอังคนันท์ 22,000.00 ราคาต่าสุด 3070/2565

01-เม.ย.-65

41,180.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พบิ ูลย์ จากัด 41,180.30 บริษัท โชติฐกรณ์พบิ ูลย์ จากัด

41,180.30 ราคาต่าสุด 3137/2565

01-เม.ย.-65

31,890.00 ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง

11 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ6,455.00

6,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

6,455.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

6,455.00 ราคาต่าสุด 3058/2565

01-เม.ย.-65

12 วัสดุสานักงาน จานวน 13 รายการ 13,476.25

13,476.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

13,476.25 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

13,476.25 ราคาต่าสุด 3059/2565

01-เม.ย.-65

2,202.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

13 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

2,202.00

2,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

2,202.00 ราคาต่าสุด 3060/2565

01-เม.ย.-65

14 วัสดุอื่น จานวน 1 รายการ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดับเพลิงไฟร์แมน เซฟตี้ชัวร์โปรดั
8,500.00
กส์
ร้านดับเพลิงไฟร์แมน เซฟตี้ชัวร์โปรดักส์8,500.00 ราคาต่าสุด 2934/2565

04-เม.ย.-65

15 ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ
10,920.00

10,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

10,920.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

10,920.00 ราคาต่าสุด 3053/2565

04-เม.ย.-65

16 ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ
9,345.00

9,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

9,345.00 ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์

9,345.00 ราคาต่าสุด 3054/2565

05-เม.ย.-65

17 วัสดูโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ
1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า

1,391.00 หจก.เสริมการไฟฟ้า

1,391.00 ราคาต่าสุด 3072/2565

05-เม.ย.-65

18 วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ

4,760.00

4,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร

4,760.00 ร้านเสกสรร

4,760.00 ราคาต่าสุด 3086/2565

07-เม.ย.-65

19 วัสดุบริโภค จานวน 10 รายการ

3,869.00

3,869.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี

3,869.00 หจก.ฟ้าภักดี

3,869.00 ราคาต่าสุด 3087/2565

07-เม.ย.-65

20 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าเฟิร์น

280.00 ร้านฟ้าเฟิร์น

280.00 ราคาต่าสุด 3088/2565

07-เม.ย.-65

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์
10,272.00
ค จากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค10,272.00
จากัด ราคาต่าสุด 3103/2565

07-เม.ย.-65

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 10,272.00

รวมทั้งสิ้น

236,949.95

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
31,650.60

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31,650.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากั3ด1,650.60 บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จากัด 31,650.60 ราคาต่าสุด 3071/2565
07-เม.ย.-65

23 วัสดุยานพาหนะ จานวน 1 รายการ 14,600.00

14,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์

08-เม.ย.-65

100.00 ราคาต่าสุด 3090/2565

08-เม.ย.-65

100.00

25 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส

2,850.00 ร้านเอพีเอส

2,850.00 ราคาต่าสุด 3091/2565

08-เม.ย.-65

26 วัสดูบริโภค จานวน 1 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง น้าดื่มไอคิว

7,000.00 น้าดื่มไอคิว

7,000.00 ราคาต่าสุด 3104/2565

08-เม.ย.-65

10,720.00 ราคาต่าสุด 3092/2565

08-เม.ย.-65

8,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพันธ์ประภา วรโชติอังคนัน8,350.00
ท์
นางสาวพันธ์ประภา วรโชติอังคนันท์ 8,350.00 ราคาต่าสุด 3148/2565

11-เม.ย.-65

10,720.00

30 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จานวน 8,350.00
1 รายการ
29 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ
21,104.00

10,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
21,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

100.00 ไทยเจริญการยาง

14,600.00 ราคาต่าสุด 3089/2565

24 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ

27 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง

14,600.00 หจก.วันชัยไทร์เซ็นเตอร์

10,720.00 หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
21,104.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

21,104.00 ราคาต่าสุด 3098/2565

12-เม.ย.-65

31 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ

2,175.00

2,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส

2,175.00 ร้านเอพีเอส

2,175.00 ราคาต่าสุด 3105/2565

12-เม.ย.-65

31 วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม็กพริ้นติ้ง

8,250.00 ร้านแม็กพริ้นติ้ง

8,250.00 ราคาต่าสุด 3106/2565

12-เม.ย.-65

32 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดดิ้ง

1,605.00 พีทาม เทรดดิ้ง

1,605.00 ราคาต่าสุด 3144/2565

12-เม.ย.-65

100.00 ราคาต่าสุด 3108/2565

18-เม.ย.-65

18,000.00 ราคาต่าสุด 3110/2565

18-เม.ย.-65

33 ซ่อมยานพาหนะ จานวน 1 รายการ
34 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

100.00
18,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง

100.00 ไทยเจริญการยาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร สวนฮุม

18,000.00 นายเกรียงไกร สวนฮุม

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 10,780.00

10,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด 10,780.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

10,780.00 ราคาต่าสุด 3129/2565

19-เม.ย.-65

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ 1,590.00

1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด 1,590.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

1,590.00 ราคาต่าสุด 3130/2565

19-เม.ย.-65

37 ครุภณ
ั ฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 20,190.00
2 รายการ

20,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด 20,190.00 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด

20,190.00 ราคาต่าสุด 3131/2565

19-เม.ย.-65

38 วัสดุบริโภค จานวน 1 รายการ

3,740.00

3,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร

3,740.00 ร้านเสกสรร

3,740.00 ราคาต่าสุด 3132/2565

20-เม.ย.-65

39 อ๊อกซิเจน จานวน 2 รายการ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน

2,140.00 ดี.ดี.ออกซิเจน

2,140.00 ราคาต่าสุด 3149/2565

21-เม.ย.-65

17,480.00 ราคาต่าสุด 3155/2565

22-เม.ย.-65

380.00 ราคาต่าสุด 3156/2565

22-เม.ย.-65

2,380.00 ราคาต่าสุด 3159/2565

22-เม.ย.-65

40 จ้างเหมาท่อน้าทิ้ง จานวน 1 รายการ 17,480.00
41 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ 380.00
42 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ2,380.00

17,480.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ กาลังมาก
380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์
2,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

17,480.00 นายอภิรักษ์ กาลังมาก
380.00 ร้านทวีทรัพย์
2,380.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด
รวมทั้งสิ้น

185,184.60

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

43 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ 21,450.00
44 ค่าต่อโดเมนเนม จานวน 1 รายการ

537.14

45 ค่าต่อโดเมนเนมจานวน 1 รายการ

3,531.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
21,450.00 เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์
21,450.00 มันนี โทนเนอร์
21,450.00 ราคาต่าสุด 3163/2565
22-เม.ย.-65
537.14 ราคาต่าสุด 3164/2565

22-เม.ย.-65

3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จากั3,531.00
ด
บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จากัด 3,531.00 ราคาต่าสุด 3169/2565

22-เม.ย.-65

46 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ3,180.00

3,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

3,180.00 บริษัท คิทคอม ช็อป จากัด

3,180.00 ราคาต่าสุด 3158/2565

22-เม.ย.-65

47 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

7,200.00 บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด

7,200.00 ราคาต่าสุด 3175/2565

25-เม.ย.-65

140,000.00 ราคาต่าสุด 3176/2565

25-เม.ย.-65

700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ700.00
ากัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด700.00 ราคาต่าสุด 3181/2565

26-เม.ย.-65

48 ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ จานวน 1 รายการ140,000.00
49 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

700.00

537.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จากัด537.14 บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จากัด

140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด 140,000.00 บริษัท บีเวิลด์ เมดิคอล จากัด

50 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ

3,375.00

3,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส

3,375.00 ร้านเอพีเอส

3,375.00 ราคาต่าสุด 3182/2565

26-เม.ย.-65

51 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส

500.00 มารีย์ซีตัส

500.00 ราคาต่าสุด 3184/2565

26-เม.ย.-65

52 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ540.00
ากัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด540.00 ราคาต่าสุด 3183/2565

27-เม.ย.-65

53 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น1,000.00
จากัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
1,000.00
ด
ราคาต่าสุด 3205/2565

27-เม.ย.-65

54 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น1,000.00
จากัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
1,000.00
ด
ราคาต่าสุด 3206/2565

28-เม.ย.-65

55 สมุนไพร จานวน 1 รายการ

18,000.00

56 เชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
57 วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ

18,000.00 นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ

18,000.00 ราคาต่าสุด 3209/2565

28-เม.ย.-65

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น1,000.00
จากัด บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากั
1,000.00
ด
ราคาต่าสุด 3213/2565

28-เม.ย.-65

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง สสจ.ชัยภูมิ

1,200.00 ราคาต่าสุด 3212/2565

28-เม.ย.-65

1,200.00 สสจ.ชัยภูมิ

58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน57,600.00
3 รายการ

57,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิ คอล

57,600.00 ราคาต่าสุด 3061/2565

05-เม.ย.-65

59 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน34,026.00
1 รายการ

05-เม.ย.-65

61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน52,400.00
5 รายการ

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด 34,026.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด
34,026.00 ราคาต่าสุด 3062/2565
14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ 14,600.00
จากัด
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั1ด4,600.00 ราคาต่าสุด 3063/2565
52,400.00 เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6
52,400.00 พิ พัฒน์ ผล 6
52,400.00 ราคาต่าสุด 3064/2565

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน15,695.00
5 รายการ

15,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเมดดิคอล เวิลด์ จากัด 15,695.00 บริษัท วีเมดดิคอล เวิลด์ จากัด

05-เม.ย.-65

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน45,000.00
2 รายการ

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคลีน เมดิคอล จากัด 45,000.00 บริษัท ไบโอคลีน เมดิคอล จากัด

15,695.00 ราคาต่าสุด 3065/2565
45,000.00 ราคาต่าสุด 3067/2565

60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน14,600.00
8 รายการ

57,600.00 หจก.เอ็น อี เมดิ คอล

รวมทั้งสิ้น

422,534.14

05-เม.ย.-65
05-เม.ย.-65
05-เม.ย.-65

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน50,000.00
2 รายการ
65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน26,000.00
1 รายการ
66 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน3,145.80
1 รายการ
67 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน10,486.00
1 รายการ
68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน5,400.00
1 รายการ
69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน12,000.00
1 รายการ
70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน7,600.00
1 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมติก จากัด
50,000.00 บริษัท ไซเอนซ์เมติก จากัด
50,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี ไววาณิช พณิชกิจ
26,000.00 เอส.ซี.จี ไววาณิช พณิชกิจ
26,000.00
3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ3,145.80
ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด3,145.80
10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)10,486.00
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั10,486.00
ด

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
05-เม.ย.-65
ราคาต่าสุด 3068/2565
ราคาต่าสุด 3093/2565

05-เม.ย.-65

ราคาต่าสุด 3094/2565

05-เม.ย.-65

ราคาต่าสุด 3095/2565

05-เม.ย.-65

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จ5,400.00
ากัด
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด5,400.00 ราคาต่าสุด 3140/2565
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จากัด
12,000.00 บริษัท เอฟ ซี พี จากัด
12,000.00 ราคาต่าสุด 3141/2565

05-เม.ย.-65

7,600.00 ราคาต่าสุด 3142/2565

05-เม.ย.-65

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน29,927.00
5 รายการ

29,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ 29,927.00
จากัด
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากั2ด9,927.00 ราคาต่าสุด 3143/2565

05-เม.ย.-65

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน16,371.00
1 รายการ

16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)16,371.00
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั16,371.00
ด
ราคาต่าสุด 3172/2565

25-เม.ย.-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน19,500.00
1 รายการ

19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมติก จากัด

19,500.00 ราคาต่าสุด 3173/2565

25-เม.ย.-65

8,800.00 ราคาต่าสุด 3174/2565

25-เม.ย.-65

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน8,800.00
2 รายการ

7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด

7,600.00 บริษัท ไทยก๊อส จากัด

05-เม.ย.-65

19,500.00 บริษัท ไซเอนซ์เมติก จากัด

8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 8,800.00 หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย

75 ยา จานวน 4 รายการ

38,092.84

38,092.84 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง38,092.84
ชาติ เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ38,092.84
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

01-เม.ย.-65

76 ยา จานวน 1 รายการ

24,010.80

24,010.80 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

24,010.80 ราคาต่าสุด

/2565

01-เม.ย.-65

77 ยา จานวน 1 รายการ

5,264.40

5,264.40 เฉพาะเจาะจง รพ.บ้านเขว้า

5,264.40 ราคาต่าสุด

/2565

01-เม.ย.-65

78 ยา จานวน 1 รายการ

9,503.40

9,503.40 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
9,503.40
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9,503.40
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

04-เม.ย.-65

79 ยา จานวน 2 รายการ

2,858.36

2,858.36 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2,858.36
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,858.36
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

04-เม.ย.-65

80 ยา จานวน 1 รายการ

402,214.97

402,214.97 ราคาต่าสุด

/2565

05-เม.ย.-65

81 ยา จานวน 1 รายการ

46,620.00

46,620.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

46,620.00 รพ.หนองบัวแดง

46,620.00 ราคาต่าสุด

/2565

05-เม.ย.-65

82 ยา จานวน 1 รายการ

97,125.00

97,125.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

97,125.00 รพ.หนองบัวแดง

97,125.00 ราคาต่าสุด

/2565

07-เม.ย.-65

83 ยา จานวน 1 รายการ

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

28,890.00 องค์การเภสัชกรรม

28,890.00 ราคาต่าสุด 3107/2565

08-เม.ย.-65

84 ยา จานวน 1 รายการ

61,632.00

61,632.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

61,632.00 องค์การเภสัชกรรม

61,632.00 ราคาต่าสุด 3112/2565

08-เม.ย.-65

402,214.97 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ

24,010.80 รพ.หนองบัวแดง
5,264.40 รพ.บ้านเขว้า

402,214.97 รพ.ชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น

905,441.57

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
11,400.00 องค์การเภสัชกรรม
11,400.00 ราคาต่าสุด 3113/2565
08-เม.ย.-65

85 ยา จานวน 2 รายการ

11,400.00

86 ยา จานวน 2 รายการ

2,827.94

2,827.94 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

2,827.94 องค์การเภสัชกรรม

2,827.94 ราคาต่าสุด 3114/2565

08-เม.ย.-65

87 ยา จานวน 1 รายการ

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จากัด

4,300.00 บริษัท ยูโทเบี้ยน จากัด

4,300.00 ราคาต่าสุด 3118/2565

08-เม.ย.-65

88 ยา จานวน 1 รายการ

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอิน10,500.00
ดัสตรี จากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี10,500.00
จากัด ราคาต่าสุด 3119/2565

08-เม.ย.-65

89 ยา จานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาโปเตก้า จากัด

13,500.00 ราคาต่าสุด 3120/2565

08-เม.ย.-65

90 ยา จานวน 2 รายการ

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากั3ด6,380.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 36,380.00 ราคาต่าสุด 3124/2565

08-เม.ย.-65

91 ยา จานวน 1 รายการ

10,380.00

10,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากั1ด0,380.00 บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จากัด 10,380.00 ราคาต่าสุด 3125/2565

08-เม.ย.-65

92 ยา จานวน 1 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

7,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด

7,000.00 ราคาต่าสุด 3134/2565

08-เม.ย.-65

93 ยา จานวน 1 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จากัด

3,000.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จากัด

3,000.00 ราคาต่าสุด 3135/2565

08-เม.ย.-65

94 ยา จานวน 1 รายการ

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

26,400.00 องค์การเภสัชกรรม

26,400.00 ราคาต่าสุด 3115/2565

11-เม.ย.-65

95 ยา จานวน 3 รายการ

56,121.50

56,121.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

56,121.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

56,121.50 ราคาต่าสุด 3117/2565

11-เม.ย.-65

96 ยา จานวน 1 รายการ

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากั2,250.00
ด
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จากัด 2,250.00 ราคาต่าสุด 3121/2565

11-เม.ย.-65

97 ยา จานวน 1 รายการ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

8,500.00 บริษัท เครส ฟาร์ม่า จากัด

8,500.00 ราคาต่าสุด 3122/2565

11-เม.ย.-65

98 ยา จานวน 1 รายการ

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จากัด

9,951.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จากัด

9,951.00 ราคาต่าสุด 3123/2565

11-เม.ย.-65

99 ยา จานวน 1 รายการ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
60,000.00 บริจากั
ษัทด โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
60,000.00จากัราคาต่
ด าสุด 3126/2565

11-เม.ย.-65

100 ยา จานวน 2 รายการ

13,738.80

13,738.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติ13,738.80
กส์ จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 13,738.80
จากัด
ราคาต่าสุด 3127/2565

11-เม.ย.-65

101 ยา จานวน 1 รายการ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จากัด

16,000.00 ราคาต่าสุด 3128/2565

11-เม.ย.-65

102 ยา จานวน 1 รายการ
104 ยา จานวน 1 รายการ

22,389.75

105 ยา จานวน 1 รายการ

4,500.00

1,341.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1,341.00
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,341.00
เขต9
ราคาต่าสุด /2565
830.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
830.00 รพ.ชัยภูมิ
830.00 ราคาต่าสุด /2565
22,389.75 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
22,389.75 องค์การเภสัชกรรม
22,389.75 ราคาต่าสุด 3109/2565
4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
4,500.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
4,500.00 ราคาต่าสุด 3133/2565

11-เม.ย.-65

103 ยา จานวน 2 รายการ

1,341.00
830.00

13,500.00 บริษัท อาโปเตก้า จากัด

16,000.00 บริษัท บางกอกดรัก จากัด

รวมทั้งสิ้น

321,309.99

11-เม.ย.-65
12-เม.ย.-65
12-เม.ย.-65

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

106 ยา จานวน 1 รายการ

5,400.00

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
5,400.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

107 ยา จานวน 1 รายการ

9,250.00

9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด 9,250.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

108 ยา จานวน 1 รายการ

17,650.00

109 ยา จานวน 1 รายการ

473,194.08

110 ยา จานวน 1 รายการ

6,500.25

111 ยา จานวน 3 รายการ

12,720.50

112 ยา จานวน 1 รายการ

17,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
473,194.08 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ
6,500.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

17,650.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
473,194.08 รพ.ชัยภูมิ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
5,400.00 ราคาต่าสุด 3136/2565
12-เม.ย.-65
9,250.00 ราคาต่าสุด 3138/2565

12-เม.ย.-65

17,650.00 ราคาต่าสุด 3145/2565

12-เม.ย.-65

473,194.08 ราคาต่าสุด

/2565

12-เม.ย.-65

6,500.25 องค์การเภสัชกรรม

6,500.25 ราคาต่าสุด 3111/2565

18-เม.ย.-65

12,720.50 องค์การเภสัชกรรม

12,720.50 ราคาต่าสุด 3116/2565
10,000.00 ราคาต่าสุด 3139/2565

18-เม.ย.-65

10,000.00

12,720.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จากัด

113 ยา จานวน 1 รายการ

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากั
30,495.00
ด
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด 30,495.00 ราคาต่าสุด 3146/2565

18-เม.ย.-65

114 ยา จานวน 1 รายการ

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากั23,000.00
ด
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด 23,000.00 ราคาต่าสุด 3185/2565

18-เม.ย.-65

115 ยา จานวน 1 รายการ

38,850.00

38,850.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

18-เม.ย.-65

116 ยา จานวน 1 รายการ

8,955.90

8,955.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

8,955.90 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

8,955.90 ราคาต่าสุด 3096/2565

19-เม.ย.-65

117 ยา จานวน 1 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.จัตุรัส

2,500.00 รพ.จัตุรัส

2,500.00 ราคาต่าสุด

/2565

19-เม.ย.-65

118 ยา จานวน 3 รายการ

716,505.51

716,505.51 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ

716,505.51 รพ.ชัยภูมิ

716,505.51 ราคาต่าสุด

/2565

19-เม.ย.-65

119 ยา จานวน 3 รายการ

16,362.60

16,362.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

16,362.60 องค์การเภสัชกรรม

16,362.60 ราคาต่าสุด 3157/2565

21-เม.ย.-65

120 ยา จานวน 1 รายการ

1,042.00

1,042.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

1,042.00 องค์การเภสัชกรรม

1,042.00 ราคาต่าสุด 3160/2565

21-เม.ย.-65

121 ยา จานวน 2 รายการ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 2,800.00 หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

2,800.00 ราคาต่าสุด 3161/2565

21-เม.ย.-65

122 ยา จานวน 2 รายการ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จากัด

3,900.00 ราคาต่าสุด 3162/2565

21-เม.ย.-65

123 ยา จานวน 1 รายการ

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
11,700.00
จากัด บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 11,700.00
จากัด
ราคาต่าสุด 3165/2565

21-เม.ย.-65

124 ยา จานวน 1 รายการ

7,490.00

125 ยา จานวน 2 รายการ

13,350.00

126 ยา จานวน 1 รายการ

2,100.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จากัด

10,000.00 บริษัท บางกอกดรัก จากัด

38,850.00 รพ.หนองบัวแดง

38,850.00 ราคาต่าสุด

3,900.00 บริษัท วิทยาศรม จากัด
7,490.00 บริษัท ยูนีซัน จากัด

/2565

18-เม.ย.-65

7,490.00 ราคาต่าสุด 3166/2565

21-เม.ย.-65

13,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด13,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 13,350.00 ราคาต่าสุด 3167/2565

21-เม.ย.-65

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 2,100.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด
รวมทั้งสิ้น

2,100.00 ราคาต่าสุด 3168/2565

1,413,765.84

21-เม.ย.-65

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด 3,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3,000.00 ราคาต่าสุด 3170/2565
21-เม.ย.-65

127 ยา จานวน 1 รายการ

3,000.00

130 ยา จานวน 1 รายการ

3,060.00

129 ยา จานวน 1 รายการ

42,237.00

42,237.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง42,237.00
ชาติ เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ42,237.00
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

21-เม.ย.-65

130 ยา จานวน 1 รายการ

38,850.00

38,850.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

38,850.00 ราคาต่าสุด

/2565

21-เม.ย.-65

131 ยา จานวน 1 รายการ

1,239.32

1,239.32 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1,239.32
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,239.32
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

21-เม.ย.-65

132 ยา จานวน 1 รายการ

5,576.94

/2565

21-เม.ย.-65

133 ยา จานวน 3 รายการ

2,315.04

/2565

21-เม.ย.-65

134 ยา จานวน 2 รายการ

4,772.32

5,576.94 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5,576.94
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5,576.94
เขต9
ราคาต่าสุด
2,315.04 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2,315.04
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,315.04
เขต9
ราคาต่าสุด
4,772.32 เฉพาะเจาะจง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4,772.32
เขต9 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4,772.32
เขต9
ราคาต่าสุด

/2565

21-เม.ย.-65

135 ยา จานวน 1 รายการ

58,275.00

58,275.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

58,275.00 รพ.หนองบัวแดง

58,275.00 ราคาต่าสุด

/2565

25-เม.ย.-65

136 ยา จานวน 4 รายการ

16,216.00

16,216.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

16,216.00 องค์การเภสัชกรรม

16,216.00 ราคาต่าสุด 3204/2565

27-เม.ย.-65

137 ยา จานวน 1 รายการ

20,700.00

20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ20,700.00
ากัด
บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จากัด20,700.00 ราคาต่าสุด 3207/2565

27-เม.ย.-65

138 ยา จานวน 1 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 4,000.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

4,000.00 ราคาต่าสุด 3208/2565

27-เม.ย.-65

139 ยา จานวน 1 รายการ

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก5,885.00
ส์ จากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ5,885.00
ากัด
ราคาต่าสุด 3210/2565

27-เม.ย.-65

140 ยา จานวน 1 รายการ

813.20

813.20 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ

813.20 รพ.ชัยภูมิ

813.20 ราคาต่าสุด

/2565

25-เม.ย.-65

141 ยา จานวน 1 รายการ

236,597.04

236,597.04 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ

236,597.04 รพ.ชัยภูมิ

236,597.04 ราคาต่าสุด

/2565

27-เม.ย.-65

142 ยา จานวน 1 รายการ

38,850.00

/2565

28-เม.ย.-65

3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดั3,060.00
สตรี จากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี3,060.00
จากัด ราคาต่าสุด 3171/2565
38,850.00 รพ.หนองบัวแดง

21-เม.ย.-65

38,850.00 เฉพาะเจาะจง รพ.หนองบัวแดง

38,850.00 รพ.หนองบัวแดง

38,850.00 ราคาต่าสุด

143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน99,600.00
1 รายการ

99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

99,600.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

99,600.00 ราคาต่าสุด 3073/2565

04-เม.ย.-65

144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน19,000.00
1 รายการ

19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จากัด

19,000.00 บริษัท ไดแอกโค จากัด

19,000.00 ราคาต่าสุด 3074/2565

04-เม.ย.-65

145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน91,300.00
1 รายการ

91,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

91,300.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

91,300.00 ราคาต่าสุด 3075/2565

07-เม.ย.-65

146 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน39,000.00
1 รายการ

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากั
39,000.00
ด
บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากัด 39,000.00 ราคาต่าสุด 3076/2565

07-เม.ย.-65

147 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน14,680.00
4 รายการ

14,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 14,680.00
จากัด
บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากั1ด4,680.00 ราคาต่าสุด 3077/2565

07-เม.ย.-65

รวมทั้งสิ้น

745,966.86

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

148 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน83,000.00
1 รายการ

(บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
83,000.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด
83,000.00 ราคาต่าสุด 3078/2565
08-เม.ย.-65

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน14,000.00
1 รายการ

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)14,000.00
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากั14,000.00
ด
ราคาต่าสุด 3079/2565

08-เม.ย.-65

150 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน87,150.00
1 รายการ

87,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

87,150.00 ราคาต่าสุด 3080/2565

11-เม.ย.-65

151 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน36,800.00
4 รายการ

36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด36,800.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

36,800.00 ราคาต่าสุด 3081/2565

11-เม.ย.-65

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน30,000.00
3 รายการ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด30,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

30,000.00 ราคาต่าสุด 3082/2565

11-เม.ย.-65

153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน60,000.00
3 รายการ

60,000.00 ราคาต่าสุด 3083/2565
54,100.00 ราคาต่าสุด 3084/2565

11-เม.ย.-65

154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน54,100.00
2 รายการ

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด60,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด
54,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด54,100.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน23,700.00
2 รายการ

23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

23,700.00 ราคาต่าสุด 3085/2565

11-เม.ย.-65

9,000.00 ราคาต่าสุด 3150/2565

18-เม.ย.-65

157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน85,000.00
4 รายการ

85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากั
85,000.00
ด
บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากัด 85,000.00 ราคาต่าสุด 3151/2565

18-เม.ย.-65

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน99,600.00
1 รายการ

99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

99,600.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

99,600.00 ราคาต่าสุด 3152/2565

21-เม.ย.-65

159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน95,450.00
3 รายการ

95,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

95,450.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

95,450.00 ราคาต่าสุด 3153/2565

25-เม.ย.-65

160 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน93,500.00
3 รายการ

93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากั
93,500.00
ด
บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จากัด 93,500.00 ราคาต่าสุด 3154/2565

28-เม.ย.-65

156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน9,000.00
1 รายการ

161 ค่าจ้างทาฟันปลอม จานวน 1 รายการ 800.00

87,150.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

23,700.00 บริษัท เฟริร์มเมอร์ จากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด 9,000.00 บริษัท ไอเมดแลบอราทอรี่ จากัด

800.00 ราคาต่าสุด 3101/2565

18-เม.ย.-65

162 ค่าจ้างทาฟันปลอม จานวน 46 รายการ31,855.00

31,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสายนาทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
31,855.00
่
บริษัทสายนาทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี
31,855.00
่
ราคาต่าสุด 3102/2565

18-เม.ย.-65

163 วัสดุทันตกรรม จานวน 1 รายการ

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น 17,400.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอร์ชั่น

17,400.00 ราคาต่าสุด 3177/2565

26-เม.ย.-65

164 วัสดุทันตกรรม จานวน 1 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช (1998) จากัด

1,800.00 บ.เอสดีทันตเวช (1998) จากัด

1,800.00 ราคาต่าสุด 3178/2565

26-เม.ย.-65

165 วัสดุทันตกรรม จานวน 5 รายการ

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

3,350.00 หจก. เซี่ยงไฮทันตภัณฑ์

3,350.00 ราคาต่าสุด 3179/2565

26-เม.ย.-65

166 วัสดุทันตกรรม จานวน 1 รายการ

1,180.00

1,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จากัด

1,180.00 บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จากัด

1,180.00 ราคาต่าสุด 3180/2565

26-เม.ย.-65

167 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จานวน56,844.00
1 รายการ

800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จากัด

800.00 บ.เอ็กซา ซีแลม จากัด

11-เม.ย.-65

56,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จากั
56,844.00
ด
บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จากัด 56,844.00 ราคาต่าสุด
รวมทั้งสิ้น

884,529.00

/2565

28-เม.ย.-65

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

