
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 13,600.00   13,600.00   เฉพาะเจาะจง ไฟฟ สตาร์ เทรดด้ิง 13,600.00   ไฟฟ สตาร์ เทรดด้ิง 13,600.00      ราคาต่ าสุด 4014/2565 1-ก.ย.-65
2 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ10,582.10   10,582.10   เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,582.10   บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 10,582.10      ราคาต่ าสุด 4041/2565 1-ก.ย.-65
3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ3,600.00    3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเสกสรร 3,600.00    ร้านเสกสรร 3,600.00       ราคาต่ าสุด 4013/2565 5-ก.ย.-65
4 ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ7,000.00    7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 7,000.00    นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 7,000.00       ราคาต่ าสุด 4037/2565 5-ก.ย.-65
5 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ963.00       963.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ประสิทธิ์ชัยอินเตอร์เทรด จ ากัด 963.00       บริษัท ประสิทธิ์ชัยอินเตอร์เทรด จ ากัด 963.00          ราคาต่ าสุด 4049/2565 5-ก.ย.-65
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 24,150.00   24,150.00   เฉพาะเจาะจง 80-COM 24,150.00   80-COM 24,150.00      ราคาต่ าสุด 4016/2565 5-ก.ย.-65
7 น้ าแก๊ส จ านวน 2 รายการ 3,490.00    3,490.00     เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 3,490.00    ศุภกร พาณิชย์ 3,490.00       ราคาต่ าสุด 4046/2565 6-ก.ย.-65
8 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ3,078.50    3,078.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ3,078.50    บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ3,078.50       ราคาต่ าสุด 4032/2565 8-ก.ย.-65
9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ4,225.00    4,225.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ้าภักดี 4,225.00    หจก.ฟ้าภักดี 4,225.00       ราคาต่ าสุด 4052/2565 8-ก.ย.-65
10 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 6 รายการ 2,678.21    2,678.21     เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 2,678.21    บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 2,678.21       ราคาต่ าสุด 4033/2565 8-ก.ย.-65
11 สมุนไพร จ านวน 1 รายการ 22,920.00   22,920.00   เฉพาะเจาะจง นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 22,920.00   นางบรรเลง ฝาชัยภูมิ 22,920.00      ราคาต่ าสุด 4036/2565 9-ก.ย.-65
12 น้ าแก๊ส จ านวน 1 รายการ 3,040.00    3,040.00     เฉพาะเจาะจง ศุภกร พาณิชย์ 3,040.00    ศุภกร พาณิชย์ 3,040.00       ราคาต่ าสุด 4047/2565 12-ก.ย.-65
13 ซ่อมวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ680.00       680.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 680.00          ราคาต่ าสุด /40482565 12-ก.ย.-65
14 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ3,649.50    3,649.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ3,649.50    บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ3,649.50       ราคาต่ าสุด 4050/2565 12-ก.ย.-65
15 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 4051/2565 12-ก.ย.-65
16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จ านวน 1 รายการ13,000.00   13,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 13,000.00   นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ 13,000.00      ราคาต่ าสุด 4035/2565 12-ก.ย.-65
17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ19,641.00   19,641.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,641.00   บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,641.00      ราคาต่ าสุด 4042/2565 12-ก.ย.-65
18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ27,160.00   27,160.00   เฉพาะเจาะจง พิ พัฒน์ ผล 6 27,160.00   พิ พัฒน์ ผล 6 27,160.00      ราคาต่ าสุด 4043/2565 12-ก.ย.-65
19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ5,400.00    5,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 5,400.00    บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 5,400.00       ราคาต่ าสุด 4044/2565 12-ก.ย.-65
20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ40,600.00   40,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น อี เมดิคอล 40,600.00   หจก.เอ็น อี เมดิคอล 40,600.00      ราคาต่ าสุด 4045/2565 12-ก.ย.-65

รวมทั้งส้ิน 212,637.31    

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

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่.....14....เดือน…..กันยายน......พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
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