
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ค่าเช่าเคร่ืองอ่าน จ านวน 1 รายการ 23,000.00   23,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จ ากัด 23,000.00    บริษัท ทรานสเทค จ ากัด 23,000.00       ราคาต่ าสุด 1980/2564 01-พ.ย.-64

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 1,626.40     1,626.40        เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,626.40     ดี.ดี.ออกซิเจน 1,626.40         ราคาต่ าสุด 2132/2565 01-พ.ย.-64

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 4,800.00     4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมิตร สุวรรณ 4,800.00     ร้านมิตร สุวรรณ 4,800.00         ราคาต่ าสุด 2134/2565 01-พ.ย.-64

4 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 580.00       580.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 580.00        ร้านภักดีเภสัช 580.00           ราคาต่ าสุด 2135/2565 01-พ.ย.-64

5 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 52 รายการ24,420.00   24,420.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 24,420.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 24,420.00       ราคาต่ าสุด 2144/2565 01-พ.ย.-64

6 ค่าจ้างก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 2 รายการ 12,887.20   12,887.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 12,887.20    บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 12,887.20       ราคาต่ าสุด 2162/2565 01-พ.ย.-64

7 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 66,660.10   66,660.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 66,660.10    บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด66,660.10       ราคาต่ าสุด 2163/2565 01-พ.ย.-64

8 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00     8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 8,000.00         ราคาต่ าสุด 2202/2565 01-พ.ย.-64

9 สมุนไพร จ านวน 7 รายการ 3,000.00     3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จ ากัด 3,000.00     บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จ ากัด 3,000.00         ราคาต่ าสุด 2152/2565 02-พ.ย.-64

10 ค่าบริการเติมเงินโทรศัพท์ จ านวน 5 รายการ 1,300.00     1,300.00        เฉพาะเจาะจง ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,300.00     ชยุตา สูงสุมาลย์ 1,300.00         ราคาต่ าสุด 2138/2565 03-พ.ย.-64

11 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,780.00     1,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,780.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,780.00         ราคาต่ าสุด 2139/2565 03-พ.ย.-64

12 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,400.00     2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,400.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 2,400.00         ราคาต่ าสุด 2140/2565 03-พ.ย.-64

13 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,180.00     3,180.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 3,180.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 3,180.00         ราคาต่ าสุด 2145/2565 04-พ.ย.-64

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 7,505.00     7,505.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 7,505.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 7,505.00         ราคาต่ าสุด 2147/2565 04-พ.ย.-64

15 จ้างเหมาติดต้ังระบบกล้องติดตาม CCTV จ านวน 1 รายการ9,630.00     9,630.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00     บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 9,630.00         ราคาต่ าสุด 2141/2565 05-พ.ย.-64

16 จ้างอัพเดทโปรแกรม จ านวน 1 รายการ 19,855.00   19,855.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด19,855.00    บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด19,855.00       ราคาต่ าสุด 2142/2565 05-พ.ย.-64

17 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงครัวและท่อระบายน้ า จ านวน 1 รายการ65,000.00   65,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 65,000.00    ร้านตราครุฑ 65,000.00       ราคาต่ าสุด 2150/2565 05-พ.ย.-64

18 ครุภัณฑ์อื่น จ านวน 1 รายการ 11,181.50   11,181.50      เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 11,181.50    หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 11,181.50       ราคาต่ าสุด 2148/2565 08-พ.ย.-64

19 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 140.00       140.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 140.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 140.00           ราคาต่ าสุด 2151/2565 08-พ.ย.-64

20 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 1,500.00     1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายราวิน อินธิจันทร์ 1,500.00     นายราวิน อินธิจันทร์ 1,500.00         ราคาต่ าสุด 2153/2565 08-พ.ย.-64

21 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,780.00     4,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,780.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,780.00         ราคาต่ าสุด 2154/2565 08-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 273,225.20      

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,890.00     4,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,890.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,890.00         ราคาต่ าสุด 2155/2565 08-พ.ย.-64

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,990.00     6,990.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,990.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 6,990.00         ราคาต่ าสุด 2203/2565 08-พ.ย.-64

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,390.00     2,390.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,390.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,390.00         ราคาต่ าสุด 2204/2565 09-พ.ย.-64

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,800.00   11,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 11,800.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 11,800.00       ราคาต่ าสุด 2149/2565 10-พ.ย.-64

26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 12,500.00   12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,500.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 12,500.00       ราคาต่ าสุด 2159/2565 10-พ.ย.-64

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 950.00       950.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 950.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 950.00           ราคาต่ าสุด 2160/2565 10-พ.ย.-64

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,490.00     2,490.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,490.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,490.00         ราคาต่ าสุด 2161/2565 10-พ.ย.-64

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,590.00     3,590.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,590.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,590.00         ราคาต่ าสุด 2205/2565 10-พ.ย.-64

31 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 33,000.00   33,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 33,000.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 33,000.00       ราคาต่ าสุด 2158/2565 10-พ.ย.-64

31 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,200.00     4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,200.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 4,200.00         ราคาต่ าสุด 2156/2565 11-พ.ย.-64

32 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 13,900.00   13,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 13,900.00    ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 13,900.00       ราคาต่ าสุด 2157/2565 11-พ.ย.-64

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,790.00     1,790.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,790.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,790.00         ราคาต่ าสุด 2206/2565 11-พ.ย.-64

34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00   21,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 21,000.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 21,000.00       ราคาต่ าสุด 2172/2565 12-พ.ย.-64

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,590.00     3,590.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,590.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,590.00         ราคาต่ าสุด 2173/2565 12-พ.ย.-64

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,780.00     3,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,780.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,780.00         ราคาต่ าสุด 2174/2565 12-พ.ย.-64

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,290.00     2,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,290.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 2,290.00         ราคาต่ าสุด 2207/2565 12-พ.ย.-64

38 วัสดุงานบ้างานครัว จ านวน 3 รายการ 23,069.20   23,069.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 23,069.20    บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 23,069.20       ราคาต่ าสุด 2171/2565 12-พ.ย.-64

39 วัสดุงานบ้างานครัว จ านวน 1 รายการ 4,950.09     4,950.09        เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง 4,950.09     พีทาม เทรดด้ิง 4,950.09         ราคาต่ าสุด 2181/2565 15-พ.ย.-64

40 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 5,190.00     5,190.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,190.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 5,190.00         ราคาต่ าสุด 2208/2565 15-พ.ย.-64

41 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,230.00     5,230.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,230.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,230.00         ราคาต่ าสุด 2268/2565 15-พ.ย.-64

42 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00        ไทยเจริญการยาง 100.00           ราคาต่ าสุด 2201/2565 17-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 167,689.29      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....31.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 538.00       538.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 538.00        ร้านภักดีเภสัช 538.00           ราคาต่ าสุด 2222/2565 18-พ.ย.-64

44 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 9 รายการ 11,720.00   11,720.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 11,720.00    อู่ช่างรัตน์ 11,720.00       ราคาต่ าสุด 2266/2565 19-พ.ย.-64

45 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,500.00     3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,500.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 3,500.00         ราคาต่ าสุด 2269/2565 19-พ.ย.-64

46 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 84,000.00   84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 84,000.00    บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 84,000.00       ราคาต่ าสุด 2221/2565 18-พ.ย.-64

47 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,870.00     5,870.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,870.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,870.00         ราคาต่ าสุด 2223/2565 19-พ.ย.-64

48 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 6,250.00     6,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,250.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,250.00         ราคาต่ าสุด 2224/2565 19-พ.ย.-64

49 จ้างท าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 340.00       340.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 340.00        ร้านบล็อกตู๋ตรายาง 340.00           ราคาต่ าสุด 2226/2565 19-พ.ย.-64

50 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 990.00       990.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00        บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00           ราคาต่ าสุด 2234/2565 19-พ.ย.-64

51 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,890.00     1,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,890.00     ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,890.00         ราคาต่ าสุด 2238/2565 22-พ.ย.-64

52 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00          เฉพาะเจาะจง น้ าอ้อยการช่าง 100.00        น้ าอ้อยการช่าง 100.00           ราคาต่ าสุด 2239/2566 22-พ.ย.-64

53 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 50.00         50.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาพาณิชย์ 50.00         ร้านวิทยาพาณิชย์ 50.00             ราคาต่ าสุด 2240/2567 22-พ.ย.-64

54 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,040.00     1,040.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,040.00     ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 1,040.00         ราคาต่ าสุด 2270/2568 22-พ.ย.-64

55 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 7,200.00     7,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 7,200.00     บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด 7,200.00         ราคาต่ าสุด 2237/2565 22-พ.ย.-64

56 สมุนไพร จ านวน 3 รายการ 19,740.00   19,740.00      เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 19,740.00    นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 19,740.00       ราคาต่ าสุด 2265/2565 23-พ.ย.-64

57 เวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 60,945.79   60,945.79      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 60,945.79    บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 60,945.79       ราคาต่ าสุด 2274/2565 23-พ.ย.-64

58 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 212.00       212.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 212.00        ร้านภักดีเภสัช 212.00           ราคาต่ าสุด 2298/2565 23-พ.ย.-64

59 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 14,800.00   14,800.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 14,800.00    อู่ช่างรัตน์ 14,800.00       ราคาต่ าสุด 2267/2565 24-พ.ย.-64

60 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ 11,090.55   11,090.55      เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 11,090.55    บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 11,090.55       ราคาต่ าสุด 2275/2565 24-พ.ย.-64

61 จ้างเหมาถมดิน จ านวน 1 รายการ 30,000.00   30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 30,000.00    ร้านตราครุฑ 30,000.00       ราคาต่ าสุด 2280/2565 25-พ.ย.-64

62 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 990.00       990.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00        บริษัท คิทคอม ช็อป จ ากัด 990.00           ราคาต่ าสุด 2297/2565 25-พ.ย.-64

63 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 6,250.00     6,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด 6,250.00     บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด 6,250.00         ราคาต่ าสุด 2299/2565 29-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 267,516.34      

วันที.่....31.....เดือน…..พฤศจิกายน.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นใจบริการ 500.00        ร้านมั่นใจบริการ 500.00           ราคาต่ าสุด 2302/2565 29-พ.ย.-64

65 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 32,725.00   32,725.00      เฉพาะเจาะจง มันนีโทนเนอร์ 32,725.00    มันนีโทนเนอร์ 32,725.00       ราคาต่ าสุด 2301/2565 29-พ.ย.-64

66 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,390.00     1,390.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,390.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,390.00         ราคาต่ าสุด 2316/2565 29-พ.ย.-64

67 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00           ราคาต่ าสุด 2323/2565 29-พ.ย.-64

68 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,200.00     4,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด4,200.00     บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด4,200.00         ราคาต่ าสุด 2190/2565 15-พ.ย.-64

69 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ4,000.00     4,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,000.00     บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,000.00         ราคาต่ าสุด 2191/2565 15-พ.ย.-64

70 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ5,280.00     5,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,280.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,280.00         ราคาต่ าสุด 2192/2565 15-พ.ย.-64

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ37,500.00   37,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 37,500.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 37,500.00       ราคาต่ าสุด 2193/2565 15-พ.ย.-64

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ41,323.40   41,323.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 41,323.40    บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 41,323.40       ราคาต่ าสุด 2317/2565 15-พ.ย.-64

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ20,972.00   20,972.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 20,972.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 20,972.00       ราคาต่ าสุด 2318/2565 15-พ.ย.-64

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ34,026.00   34,026.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 34,026.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 34,026.00       ราคาต่ าสุด 2319/2565 15-พ.ย.-64

75 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ15,050.00   15,050.00      เฉพาะเจาะจง SJ ซัพพลาย 15,050.00    SJ ซัพพลาย 15,050.00       ราคาต่ าสุด 2322/2565 30-พ.ย.-64

76 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,500.00   19,500.00      เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.ซี อินเตอร์ เทรดด้ิง 19,500.00    เอส.ซี.ซี อินเตอร์ เทรดด้ิง 19,500.00       ราคาต่ าสุด 2320/2565 30-พ.ย.-64

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ15,000.00   15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เบสท์ เมดิคอล จ ากัด 15,000.00    บริษัท ที ที เบสท์ เมดิคอล จ ากัด 15,000.00       ราคาต่ าสุด 2321/2565 30-พ.ย.-64

78 ยา จ านวน 1 รายการ 3,511.60     3,511.60        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,511.60     องค์กรเภสัชกรรม 3,511.60         ราคาต่ าสุด 2165/2565 03-พ.ย.-64

79 ยา จ านวน 1 รายการ 4,280.00     4,280.00        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,280.00     องค์กรเภสัชกรรม 4,280.00         ราคาต่ าสุด 2166/2565 03-พ.ย.-64

80 ยา จ านวน 9 รายการ 36,988.68   36,988.68      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 36,988.68    องค์กรเภสัชกรรม 36,988.68       ราคาต่ าสุด 2167/2565 03-พ.ย.-64

81 ยา จ านวน 1 รายการ 253,158.83 253,158.83    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 253,158.83  รพ.ชัยภูมิ 253,158.83      ราคาต่ าสุด /2565 03-พ.ย.-64

82 ยา จ านวน 1 รายการ 1,650.00     1,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,650.00     บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,650.00         ราคาต่ าสุด 2175/2565 05-พ.ย.-64

83 ยา จ านวน 3 รายการ 10,900.00   10,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 10,900.00    บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 10,900.00       ราคาต่ าสุด 2176/2565 05-พ.ย.-64

84 ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00   35,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 35,000.00    บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 35,000.00       ราคาต่ าสุด 2177/2565 05-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 577,455.51      

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 2 รายการ 9,380.00     9,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 9,380.00     บริษัท เยนเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด9,380.00         ราคาต่ าสุด 2178/2565 05-พ.ย.-64

86 ยา จ านวน 5 รายการ 53,553.50   53,553.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 53,553.50    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 53,553.50       ราคาต่ าสุด 2179/2565 05-พ.ย.-64

87 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00   11,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00    บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 11,000.00       ราคาต่ าสุด 2180/2565 05-พ.ย.-64

88 ยา จ านวน 1 รายการ 2,548.74     2,548.74        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,548.74     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,548.74         ราคาต่ าสุด 2182/2565 05-พ.ย.-64

89 ยา จ านวน 1 รายการ 2,107.20     2,107.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,107.20     บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,107.20         ราคาต่ าสุด 2183/2565 05-พ.ย.-64

90 ยา จ านวน 1 รายการ 1,710.00     1,710.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 1,710.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 1,710.00         ราคาต่ าสุด 2184/2565 05-พ.ย.-64

91 ยา จ านวน 4 รายการ 83,450.00   83,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 83,450.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 83,450.00       ราคาต่ าสุด 2185/2565 05-พ.ย.-64

92 ยา จ านวน 1 รายการ 7,300.00     7,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300.00         ราคาต่ าสุด 2186/2565 05-พ.ย.-64

93 ยา จ านวน 2 รายการ 12,334.40   12,334.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 12,334.40    บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 12,334.40       ราคาต่ าสุด 2187/2565 05-พ.ย.-64

94 ยา จ านวน 1 รายการ 1,380.00     1,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด1,380.00     บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด1,380.00         ราคาต่ าสุด 2188/2565 05-พ.ย.-64

95 ยา จ านวน 1 รายการ 2,960.00     2,960.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด2,960.00     บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด2,960.00         ราคาต่ าสุด 2189/2565 05-พ.ย.-64

96 ยา จ านวน 1 รายการ 17,000.00   17,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด17,000.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด17,000.00       ราคาต่ าสุด 2094/2565 05-พ.ย.-64

97 ยา จ านวน 1 รายการ 22,363.00   22,363.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,363.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,363.00       ราคาต่ าสุด 2091/2565 05-พ.ย.-64

98 ยา จ านวน 1 รายการ 8,250.00     8,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 8,250.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 8,250.00         ราคาต่ าสุด 2195/2565 05-พ.ย.-64

99 ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00     4,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 4,500.00     บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 4,500.00         ราคาต่ าสุด 2196/2565 05-พ.ย.-64

100 ยา จ านวน 1 รายการ 39,900.00   39,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00    บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00       ราคาต่ าสุด 2197/2565 05-พ.ย.-64

101 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00   17,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00    บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00       ราคาต่ าสุด 2198/2565 05-พ.ย.-64

102 ยา จ านวน 1 รายการ 3,900.00     3,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 3,900.00     บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 3,900.00         ราคาต่ าสุด 2199/2565 05-พ.ย.-64

103 ยา จ านวน 3 รายการ 5,260.00     5,260.00        เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 5,260.00     โรงพยาบาลจัตุรัส 5,260.00         ราคาต่ าสุด 2227/2565 08-พ.ย.-64

104 ยา จ านวน 1 รายการ 3,150.00     3,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 3,150.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 3,150.00         ราคาต่ าสุด 2228/2565 08-พ.ย.-64

105 ยา จ านวน 1 รายการ 3,300.00     3,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 3,300.00     บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 3,300.00         ราคาต่ าสุด 2229/2565 08-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 312,846.84      

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00     2,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,250.00     บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 2,250.00         ราคาต่ าสุด 2230/2565 08-พ.ย.-64

107 ยา จ านวน 1 รายการ 1,613.56     1,613.56        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,613.56     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,613.56         ราคาต่ าสุด 2236/2565 08-พ.ย.-64

108 ยา จ านวน 2 รายการ 20,200.00   20,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด20,200.00    บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด20,200.00       ราคาต่ าสุด 2243/2565 08-พ.ย.-64

109 ยา จ านวน 1 รายการ 20,000.00   20,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00    บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 20,000.00       ราคาต่ าสุด 2244/2565 08-พ.ย.-64

110 ยา จ านวน 1 รายการ 26,000.00   26,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 26,000.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 26,000.00       ราคาต่ าสุด 2245/2565 08-พ.ย.-64

111 ยา จ านวน 1 รายการ 12,750.00   12,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00    บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 12,750.00       ราคาต่ าสุด 2247/2565 08-พ.ย.-64

112 วัสดุเภสัช จ านวน 2 รายการ 13,300.00   13,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ซี พลาส ซัพพลาย 13,300.00    ร้าน เค ซี พลาส ซัพพลาย 13,300.00       ราคาต่ าสุด 2271/2565 08-พ.ย.-64

113 ยา จ านวน 1 รายการ 6,500.00     6,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,500.00     บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 6,500.00         ราคาต่ าสุด 2285/2565 08-พ.ย.-64

114 ยา จ านวน 1 รายการ 3,800.00     3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟาร์มา 3,800.00     หจก.จีไอเอส ฟาร์มา 3,800.00         ราคาต่ าสุด 2286/2565 08-พ.ย.-64

115 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00   38,850.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00       ราคาต่ าสุด /2565 08-พ.ย.-64

116 ยา จ านวน 4 รายการ 36,412.60   36,412.60      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 936,412.60    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 936,412.60       ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ย.-64

117 ยา จ านวน 2 รายการ 1,058.23     1,058.23        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,058.23     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,058.23         ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ย.-64

118 ยา จ านวน 2 รายการ 1,744.63     1,744.63        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,744.63     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,744.63         ราคาต่ าสุด /2565 09-พ.ย.-64

119 ยา จ านวน 1 รายการ 2,096.20     2,096.20        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 2,096.20     องค์กรเภสัชกรรม 2,096.20         ราคาต่ าสุด 2164/2565 10-พ.ย.-64

120 ยา จ านวน 2 รายการ 3,500.00     3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด 3,500.00     บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด 3,500.00         ราคาต่ าสุด 2231/2565 10-พ.ย.-64

121 ยา จ านวน 1 รายการ 2,800.00     2,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 2,800.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 2,800.00         ราคาต่ าสุด 2232/2565 10-พ.ย.-64

122 ยา จ านวน 2 รายการ 4,350.00     4,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 4,350.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 4,350.00         ราคาต่ าสุด 2233/2565 10-พ.ย.-64

123 ยา จ านวน 1 รายการ 2,700.00     2,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 2,700.00     บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 2,700.00         ราคาต่ าสุด 2235/2565 10-พ.ย.-64

124 ยา จ านวน 1 รายการ 9,000.00     9,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 9,000.00     บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 9,000.00         ราคาต่ าสุด 2272/2565 10-พ.ย.-64

125 ยา จ านวน 1 รายการ 22,000.00   22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด22,000.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด22,000.00       ราคาต่ าสุด 2273/2565 10-พ.ย.-64

126 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00     5,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 5,100.00     บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 5,100.00         ราคาต่ าสุด 2276/2565 10-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 236,025.22      

วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 2 รายการ 26,600.00   26,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 26,600.00    บริษัท เครส ฟาร์ม่า จ ากัด 26,600.00       ราคาต่ าสุด 2277/2565 10-พ.ย.-64

128 ยา จ านวน 2 รายการ 16,596.13   16,596.13      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด16,596.13    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด16,596.13       ราคาต่ าสุด 2278/2565 10-พ.ย.-64

129 ยา จ านวน 2 รายการ 10,050.00   10,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด10,050.00    บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จ ากัด10,050.00       ราคาต่ าสุด 2283/2565 10-พ.ย.-64

130 ยา จ านวน 1 รายการ 22,000.00   22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,000.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,000.00       ราคาต่ าสุด 2284/2565 10-พ.ย.-64

131 ยา จ านวน 1 รายการ 11,984.00   11,984.00      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 11,984.00    องค์กรเภสัชกรรม 11,984.00       ราคาต่ าสุด 2168/2565 11-พ.ย.-64

132 ยา จ านวน 1 รายการ 1,024.40     1,024.40        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,024.40     องค์กรเภสัชกรรม 1,024.40         ราคาต่ าสุด 2169/2565 11-พ.ย.-64

133 ยา จ านวน 1 รายการ 92,983.00   92,983.00      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 92,983.00    องค์กรเภสัชกรรม 92,983.00       ราคาต่ าสุด 2170/2565 11-พ.ย.-64

134 ยา จ านวน 1 รายการ 257,726.34 257,726.34    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 257,726.34  รพ.ชัยภูมิ 257,726.34      ราคาต่ าสุด /2565 11-พ.ย.-64

135 ยา จ านวน 1 รายการ 1,750.50     1,750.50        เฉพาะเจาะจง รพ.บ้านแท่น 1,750.50     รพ.บ้านแท่น 1,750.50         ราคาต่ าสุด /2565 10-พ.ย.-64

136 ยา จ านวน 1 รายการ 770.00       770.00          เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 770.00        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 770.00           ราคาต่ าสุด /2565 15-พ.ย.-64

137 ยา จ านวน 1 รายการ 475,881.60 475,881.60    เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 475,881.60  รพ.ชัยภูมิ 475,881.60      ราคาต่ าสุด /2565 16-พ.ย.-64

138 ยา จ านวน 1 รายการ 19,709.40   19,709.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,709.40       ราคาต่ าสุด 2200/2565 22-พ.ย.-64

139 ยา จ านวน 2 รายการ 7,640.00     7,640.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,640.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 7,640.00         ราคาต่ าสุด 2246/2565 22-พ.ย.-64

140 ยา จ านวน 1 รายการ 1,155.60     1,155.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,155.60     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,155.60         ราคาต่ าสุด 2288/2565 22-พ.ย.-64

141 ยา จ านวน 1 รายการ 9,100.00     9,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 9,100.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 9,100.00         ราคาต่ าสุด 2289/2565 22-พ.ย.-64

142 ยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00     3,200.00        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,200.00     องค์กรเภสัชกรรม 3,200.00         ราคาต่ าสุด 2290/2565 22-พ.ย.-64

143 ยา จ านวน 2 รายการ 4,004.90     4,004.90        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,004.90     องค์กรเภสัชกรรม 4,004.90         ราคาต่ าสุด 2291/2565 22-พ.ย.-64

144 ยา จ านวน 1 รายการ 3,381.20     3,381.20        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,381.20     องค์กรเภสัชกรรม 3,381.20         ราคาต่ าสุด 2292/2565 22-พ.ย.-64

145 ยา จ านวน 1 รายการ 5,071.80     5,071.80        เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 5,071.80     องค์กรเภสัชกรรม 5,071.80         ราคาต่ าสุด 2293/2565 22-พ.ย.-64

146 ยา จ านวน 1 รายการ 10,700.00   10,700.00      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 10,700.00    องค์กรเภสัชกรรม 10,700.00       ราคาต่ าสุด 2294/2565 22-พ.ย.-64

147 ยา จ านวน 1 รายการ 1,400.00     1,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,400.00     บริษัท ยูโทเบี้ยน จ ากัด 1,400.00         ราคาต่ าสุด 2296/2565 22-พ.ย.-64

รวมทั้งส้ิน 982,728.87      

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 ยา จ านวน 4 รายการ 3,515.26     3,515.26        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,515.26     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 93,515.26         ราคาต่ าสุด /2565 22-พ.ย.-64

149 ยา จ านวน 3 รายการ 4,702.88     4,702.88        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,702.88     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 94,702.88         ราคาต่ าสุด /2565 23-พ.ย.-64

150 ยา จ านวน 2 รายการ 2,656.70     2,656.70        เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,656.70     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 92,656.70         ราคาต่ าสุด /2565 24-พ.ย.-64

151 ยา จ านวน 1 รายการ 126,000.00 126,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 126,000.00  องค์กรเภสัชกรรม 126,000.00      ราคาต่ าสุด 2287/2565 26-พ.ย.-64

152 ยา จ านวน 3 รายการ 28,340.00   28,340.00      เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 28,340.00    องค์กรเภสัชกรรม 28,340.00       ราคาต่ าสุด 2295/2565 26-พ.ย.-64

153 ยา จ านวน 13 รายการ 110,340.24 110,340.24    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9110,340.24  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9110,340.24      ราคาต่ าสุด /2565 26-พ.ย.-64

154 ยา จ านวน 2 รายการ 345.431.68 345.431.68 เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 345.431.68 รพ.ชัยภูมิ 345.431.68 ราคาต่ าสุด /2565 29-พ.ย.-64

155 ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00   17,500.00      เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 17,500.00    สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 17,500.00       ราคาต่ าสุด 2324/2565 30-พ.ย.-64

156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ16,680.00   16,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,680.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,680.00       ราคาต่ าสุด 2209/2565 05-พ.ย.-64

157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ78,750.00   78,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 78,750.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 78,750.00       ราคาต่ าสุด 2210/2565 05-พ.ย.-64

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ78,750.00   78,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 78,750.00    บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 78,750.00       ราคาต่ าสุด 2211/2565 09-พ.ย.-64

159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ6,825.00     6,825.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 6,825.00     บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 6,825.00         ราคาต่ าสุด 2212/2565 09-พ.ย.-64

160 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ105,000.00 105,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 105,000.00  บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 105,000.00      ราคาต่ าสุด 2213/2565 12-พ.ย.-64

161 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ118,125.00 118,125.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 118,125.00  บริษัท เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 118,125.00      ราคาต่ าสุด 2214/2565 15-พ.ย.-64

162 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ37,500.00   37,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 37,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 37,500.00       ราคาต่ าสุด 2215/2565 17-พ.ย.-64

163 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ26,700.00   26,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,700.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,700.00       ราคาต่ าสุด 2216/2565 17-พ.ย.-64

164 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ33,500.00   33,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,500.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,500.00       ราคาต่ าสุด 2217/2565 17-พ.ย.-64

165 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ56,000.00   56,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 56,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 56,000.00       ราคาต่ าสุด 2218/2565 17-พ.ย.-64

166 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00   19,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    บรษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00       ราคาต่ าสุด 2219/2565 18-พ.ย.-64

167 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม 2,100.00     2,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 2,100.00     บริษัท มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 2,100.00         ราคาต่ าสุด /2565 10-พ.ย.-64

168 ค่าท าฟันปลอม 400.00       400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 400.00           ราคาต่ าสุด /2565 17-พ.ย.-64

872,385.08 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

169 ค่าท าฟันปลอม 2,740.00     2,740.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี 2,740.00     บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี 2,740.00         ราคาต่ าสุด /2565 17-พ.ย.-64

170 วัสดุทันตกรรม 11,225.00   11,225.00      เฉพาะเจาะจง บ. ชูมิตร 1967 จ ากัด 11,225.00    บ. ชูมิตร 1967 จ ากัด 11,225.00       ราคาต่ าสุด /2565 20-พ.ย.-64

171 วัสดุทันตกรรม 7,200.00     7,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด  คอร์เปอร์ชั่น 7,200.00     บริษัท แอคคอร์ด  คอร์เปอร์ชั่น 7,200.00         ราคาต่ าสุด /2565 20-พ.ย.-64

172 วัสดุทันตกรรม 4,400.00     4,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช (1998) จ ากัด 4,400.00     บ.เอสดีทันตเวช (1998) จ ากัด 4,400.00         ราคาต่ าสุด /2565 21-พ.ย.-64

173 วัสดุทันตกรรม 4,450.00     4,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 4,450.00     หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 4,450.00         ราคาต่ าสุด /2565 21-พ.ย.-64

174 วัสดุทันตกรรม 1,050.00     1,050.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 1,050.00     หจก. เซ่ียงไฮทันตภัณฑ์ 1,050.00         ราคาต่ าสุด /2565 26-พ.ย.-64

175 วัสดุทันตกรรม 11,800.00   11,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 11,800.00    บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จ ากัด 11,800.00       ราคาต่ าสุด /2565 26-พ.ย.-64

176 วัสดุทันตกรรม 3,120.00     3,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,120.00     บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,120.00         ราคาต่ าสุด /2565 26-พ.ย.-64

177 ค่าท าฟันปลอม 8,525.00     8,525.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี 8,525.00     บริษัทสายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี 8,525.00         ราคาต่ าสุด /2565 26-พ.ย.-64

54,510.00       

รวมทั้งส้ิน 3,744,382.35   

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

โรงพยาบาลภักดีชุมพล
วันที.่....30.....เดือน…..พฤศจิกายน......พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน


