
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จ านวน 1 รายการ4,950.00     4,950.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00     นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 4,950.00      ราคาต่ าสุด 2658/2565 01-ก.พ.-65

2 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,260.00     2,260.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,260.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,260.00      ราคาต่ าสุด 2663/2565 01-ก.พ.-65

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ7,869.85     7,869.85     เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 7,869.85     พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 7,869.85      ราคาต่ าสุด 2682/2565 01-ก.พ.-65

4 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ5,243.00     5,243.00     เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 5,243.00     พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 5,243.00      ราคาต่ าสุด 2683/2565 01-ก.พ.-65

5 วัสดุก่อสร้างและวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 รายการ38,096.00    38,096.00   เฉพาะเจาะจง ปัทมาพาณิชย์ 38,096.00    ปัทมาพาณิชย์ 38,096.00     ราคาต่ าสุด 2688/2565 01-ก.พ.-65

6 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 49 รายการ23,667.00    23,667.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 23,667.00    ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 23,667.00     ราคาต่ าสุด 2729/2565 01-ก.พ.-65

7 จ้างเก็บขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ11,810.30    11,810.30   เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 11,810.30    บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 11,810.30     ราคาต่ าสุด 2787/2565 01-ก.พ.-65

8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ95,000.00    95,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นาต้าล้ิงค์ จ ากัด 95,000.00    บริษัท นาต้าล้ิงค์ จ ากัด 95,000.00     ราคาต่ าสุด 2460/2565 02-ก.พ.-65

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ750.00        750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 750.00        บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 750.00         ราคาต่ าสุด 2659/2565 02-ก.พ.-65

10 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ700.00        700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้หมวย 700.00        ร้านเจ้หมวย 700.00         ราคาต่ าสุด 2660/2565 02-ก.พ.-65

11 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ120.00        120.00       เฉพาะเจาะจง อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 120.00        อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 120.00         ราคาต่ าสุด 2661/2565 03-ก.พ.-65

12 ค่าซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ1,190.00     1,190.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,190.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 1,190.00      ราคาต่ าสุด 2662/2565 03-ก.พ.-65

13 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ3,466.25     3,466.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 3,466.25     บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 3,466.25      ราคาต่ าสุด 2674/2565 03-ก.พ.-65

14 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ7,237.00     7,237.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 7,237.00     บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 7,237.00      ราคาต่ าสุด 2678/2565 03-ก.พ.-65

15 วัสดุส านักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35 รายการ21,126.50    21,126.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 21,126.50    บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 21,126.50     ราคาต่ าสุด 2681/2565 03-ก.พ.-65

16 จ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนสวน จ านวน 1 รายการ195,000.00  195,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราครุฑ 195,000.00  ร้านตราครุฑ 195,000.00   ราคาต่ าสุด 2368/2565 04-ก.พ.-65

17 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ2,340.00     2,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,340.00     ร้านเศรษฐีเงินเย็น 2,340.00      ราคาต่ าสุด 2679/2565 04-ก.พ.-65

18 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ759.00        759.00       เฉพาะเจาะจง อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 759.00        อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 759.00         ราคาต่ าสุด 2680/2565 04-ก.พ.-65

19 วัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ1,375.00     1,375.00     เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 1,375.00     มารีย์ซีตัส 1,375.00      ราคาต่ าสุด 2709/2565 04-ก.พ.-65

20 จ้างซ่อมแซมประตูกระจก จ านวน 2 รายการ1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 1,000.00     ร้านรุ่งเดชแอร์ 1,000.00      ราคาต่ าสุด 2791/2565 04-ก.พ.-65

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ800.00        800.00       เฉพาะเจาะจง นางเสวย กระแสหัน 800.00        นางเสวย กระแสหัน 800.00         ราคาต่ าสุด 2670/2565 04-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 424,759.90   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,800.00     2,800.00     เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,800.00     น้ าด่ืมไอคิว 2,800.00      ราคาต่ าสุด 2664/2565 07-ก.พ.-65

23 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ1,445.00     1,445.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 1,445.00     ร้านเศรษฐีเงินเย็น 1,445.00      ราคาต่ าสุด 2686/2565 07-ก.พ.-65

24 บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ10,272.00    10,272.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00    บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตตทเวอร์ค จ ากัด10,272.00     ราคาต่ าสุด 2707/2565 07-ก.พ.-65

25 วัสดุโฆษณาเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ12,600.00    12,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 12,600.00    ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 12,600.00     ราคาต่ าสุด 2730/2565 07-ก.พ.-65

26 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)2,000.00     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)2,000.00      ราคาต่ าสุด 2809/2565 08-ก.พ.-65

27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ34,000.00    34,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 34,000.00    ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 34,000.00     ราคาต่ าสุด 2684/2565 09-ก.พ.-65

28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ22,000.00    22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 22,000.00    ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 22,000.00     ราคาต่ าสุด 2685/2565 09-ก.พ.-65

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,190.00     3,190.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,190.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,190.00      ราคาต่ าสุด 2699/2565 10-ก.พ.-65

31 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ135.00        135.00       เฉพาะเจาะจง มารีย์ซีตัส 135.00        มารีย์ซีตัส 135.00         ราคาต่ าสุด 2715/2565 10-ก.พ.-65

31 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ62,588.70    62,588.70   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 62,588.70    บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 62,588.70     ราคาต่ าสุด 2733/2565 10-ก.พ.-65

32 จ้างติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ13,000.00    13,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,000.00    ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,000.00     ราคาต่ าสุด 2793/2565 10-ก.พ.-65

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ3,890.00     3,890.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,890.00     ร้าน ภาลินี ดาต้า คอมพิวเตอร์ 3,890.00      ราคาต่ าสุด 2708/2565 11-ก.พ.-65

34 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ2,300.00     2,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 2,300.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 2,300.00      ราคาต่ าสุด 2732/2565 11-ก.พ.-65

35 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ260.00        260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอส 260.00        ร้านเอพีเอส 260.00         ราคาต่ าสุด 2779/2565 11-ก.พ.-65

36 ซ่อมวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ1,650.00     1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 1,650.00     ร้านพัฒน์อิเล็คทรอนิกส์ 1,650.00      ราคาต่ าสุด 2731/2565 11-ก.พ.-65

37 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ27,456.20    27,456.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 27,456.20    บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 27,456.20     ราคาต่ าสุด 2732/2565 11-ก.พ.-65

38 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 23 รายการ114,452.00  114,452.00 เฉพาะเจาะจง ปัทมาพาณิชย์ 114,452.00  ปัทมาพาณิชย์ 114,452.00   ราคาต่ าสุด 2689/2565 14-ก.พ.-65

39 วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 รายการ450.00        450.00       เฉพาะเจาะจง บ้านเป้าอิงค์เจ็ท 450.00        บ้านเป้าอิงค์เจ็ท 450.00         ราคาต่ าสุด 2778/2565 14-ก.พ.-65

40 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 350.00        350.00       เฉพาะเจาะจง แสงเดือน 350.00        แสงเดือน 350.00         ราคาต่ าสุด 2780/2565 14-ก.พ.-65

41 จ้างติดต้ังประตูกระจก จ านวน 1 รายการ13,000.00    13,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,000.00    ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,000.00     ราคาต่ าสุด 2794/2565 14-ก.พ.-65

42 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ30,700.00    30,700.00   เฉพาะเจาะจง มันนี โทนเนอร์ 30,700.00    มันนี โทนเนอร์ 30,700.00     ราคาต่ าสุด 2687/2565 14-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 358,538.90   

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,900.00     6,900.00     เฉพาะเจาะจง แสวงเฟอร์นิเจอร์ 6,900.00     แสวงเฟอร์นิเจอร์ 6,900.00      ราคาต่ าสุด 2781/2565 17-ก.พ.-65

44 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ540.00        540.00       เฉพาะเจาะจง อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 540.00        อัษฏายุทธ เคร่ืองครัว 540.00         ราคาต่ าสุด 2783/2565 17-ก.พ.-65

45 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ350.00        350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้หมวย 350.00        ร้านเจ้หมวย 350.00         ราคาต่ าสุด 2784/2565 17-ก.พ.-65

46 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ1,990.20     1,990.20     เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,990.20     ดี.ดี.อ๊อกซิเจน 1,990.20      ราคาต่ าสุด 2785/2565 18-ก.พ.-65

47 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ5,270.00     5,270.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 5,270.00     บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 5,270.00      ราคาต่ าสุด 2788/2565 18-ก.พ.-65

48 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ12,500.00    12,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 12,500.00    บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 12,500.00     ราคาต่ าสุด 2790/2565 18-ก.พ.-65

49 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ13,225.20    13,225.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 13,225.20    บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 13,225.20     ราคาต่ าสุด 2786/2565 18-ก.พ.-65

50 วัสดุการแพทย์ จ านวน 15 รายการ20,535.00    20,535.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซพพอร์ต 20,535.00    หจก.วีอาร์ซพพอร์ต 20,535.00     ราคาต่ าสุด 2795/2565 21-ก.พ.-65

51 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ38,400.00    38,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด 38,400.00    บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด 38,400.00     ราคาต่ าสุด 2796/2565 21-ก.พ.-65

52 ครุภัณฑ์อื่น จ านวน 1 รายการ11,181.50    11,181.50   เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 11,181.50    หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 11,181.50     ราคาต่ าสุด 2803/2565 23-ก.พ.-65

53 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ5,360.70     5,360.70     เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 5,360.70     พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 5,360.70      ราคาต่ าสุด 2804/2565 23-ก.พ.-65

54 วัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,940.00    11,940.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 11,940.00    บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 11,940.00     ราคาต่ าสุด 2830/2565 25-ก.พ.-65

55 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ250.00        250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคูรสามชัยภูมิเคร่ืองครัว 250.00        ร้านคูรสามชัยภูมิเคร่ืองครัว 250.00         ราคาต่ าสุด 2831/2565 25-ก.พ.-65

56 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ1,250.00     1,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,250.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,250.00      ราคาต่ าสุด 2834/2565 25-ก.พ.-65

57 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ17,587.00    17,587.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 17,587.00    บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 17,587.00     ราคาต่ าสุด 2836/2565 25-ก.พ.-65

58 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ1,384.50     1,384.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,384.50     บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,384.50      ราคาต่ าสุด 2837/2565 25-ก.พ.-65

59 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ4,999.00     4,999.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญอิเล็คทริคเซ็นเตอร์ จ ากัด 4,999.00     บริษัท เจริญอิเล็คทริคเซ็นเตอร์ จ ากัด 4,999.00      ราคาต่ าสุด 2846/2565 25-ก.พ.-65

60 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ11,770.00    11,770.00   เฉพาะเจาะจง พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 11,770.00    พีทาม เทรดด้ิง (ส านักงานใหญ่) 11,770.00     ราคาต่ าสุด 2832/2565 25-ก.พ.-65

61 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ9,820.00     9,820.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 9,820.00     หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน) 9,820.00      ราคาต่ าสุด 2833/2565 25-ก.พ.-65

62 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ2,015.00     2,015.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,015.00     บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 2,015.00      ราคาต่ าสุด 2838/2565 25-ก.พ.-65

63 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      ราคาต่ าสุด 2835/2565 28-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 178,268.10   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 900.00        900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 900.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด900.00         ราคาต่ าสุด 2839/2565 28-ก.พ.-65

65 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 620.00        620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 620.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด620.00         ราคาต่ าสุด 2840/2565 28-ก.พ.-65

66 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 360.00        360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 360.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด360.00         ราคาต่ าสุด 2841/2565 28-ก.พ.-65

67 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,060.00     1,060.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,060.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,060.00      ราคาต่ าสุด 2842/2565 28-ก.พ.-65

68 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,000.00      ราคาต่ าสุด 2844/2565 28-ก.พ.-65

69 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ1,395.00     1,395.00     เฉพาะเจาะจง เอี๋ยวฮงพานิช 1,395.00     เอี๋ยวฮงพานิช 1,395.00      ราคาต่ าสุด 2845/2565 28-ก.พ.-65

70 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00        500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 500.00        บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00         ราคาต่ าสุด 2849/2565 28-ก.พ.-65

71 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,600.00     1,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,600.00     บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,600.00      ราคาต่ าสุด 2850/2565 28-ก.พ.-65

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ19,170.00    19,170.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,170.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด19,170.00     ราคาต่ าสุด 2710/2565 07-ก.พ.-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ7,550.00     7,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 7,550.00     บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 7,550.00      ราคาต่ าสุด 2711/2565 07-ก.พ.-65

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ29,400.00    29,400.00   เฉพาะเจาะจง เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกิจ 29,400.00    เอส.ซี.จี.ไววาณิช พณิชกิจ 29,400.00     ราคาต่ าสุด 2712/2565 07-ก.พ.-65

75 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ24,191.00    24,191.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด24,191.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด24,191.00     ราคาต่ าสุด 2713/2565 08-ก.พ.-65

76 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ20,700.00    20,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 20,700.00    บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 20,700.00     ราคาต่ าสุด 2714/2565 08-ก.พ.-65

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ1,700.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 1,700.00     บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 1,700.00      ราคาต่ าสุด 2716/2565 08-ก.พ.-65

78 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ12,947.00    12,947.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด12,947.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด12,947.00     ราคาต่ าสุด 2717/2565 08-ก.พ.-65

79 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 10 รายการ22,199.00    22,199.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด22,199.00    บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด22,199.00     ราคาต่ าสุด 2718/2565 09-ก.พ.-65

80 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ38,500.00    38,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เบสท์เมดิคอล จ ากัด 38,500.00    บริษัท ที ที เบสท์เมดิคอล จ ากัด 38,500.00     ราคาต่ าสุด 2719/2565 09-ก.พ.-65

81 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 ากัด4,000.00      ราคาต่ าสุด 2735/2565 09-ก.พ.-65

82 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,486.00    10,486.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด10,486.00     ราคาต่ าสุด 2736/2565 09-ก.พ.-65

83 ยา จ านวน 1 รายการ 59,848.02    59,848.02   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 59,848.02    รพ.ชัยภูมิ 59,848.02     ราคาต่ าสุด /2565 01-ก.พ.-65

84 วัสดุเภสัช จ านวน 2 รายการ 12,000.00    12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศศิธร ซัพพลาย 12,000.00    ร้านศศิธร ซัพพลาย 12,000.00     ราคาต่ าสุด 2671/2565 07-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 270,126.02   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 3 รายการ 17,976.00    17,976.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด17,976.00    บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด17,976.00     ราคาต่ าสุด 2672/2565 07-ก.พ.-65

86 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ15,200.00    15,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จ ากัด 15,200.00    บริษัท มีบุญ โปรดักส์ จ ากัด 15,200.00     ราคาต่ าสุด 2673/2565 07-ก.พ.-65

87 ยา จ านวน 1 รายการ 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 2,500.00     บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 2,500.00      ราคาต่ าสุด 2675/2565 07-ก.พ.-65

88 ยา จ านวน 2 รายการ 15,150.00    15,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 15,150.00    บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 15,150.00     ราคาต่ าสุด 2677/2565 07-ก.พ.-65

89 ยา จ านวน 1 รายการ 13,375.00    13,375.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,375.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด13,375.00     ราคาต่ าสุด 2690/2565 07-ก.พ.-65

90 ยา จ านวน 1 รายการ 5,400.00     5,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 5,400.00     บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 5,400.00      ราคาต่ าสุด 2691/2565 07-ก.พ.-65

91 ยา จ านวน 1 รายการ 6,900.00     6,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 6,900.00     บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด 6,900.00      ราคาต่ าสุด 2693/2565 07-ก.พ.-65

92 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00    13,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 13,500.00    บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 13,500.00     ราคาต่ าสุด 2694/2565 07-ก.พ.-65

93 ยา จ านวน 1 รายการ 3,745.00     3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 3,745.00     บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 3,745.00      ราคาต่ าสุด 2695/2565 07-ก.พ.-65

94 ยา จ านวน 1 รายการ 9,345.00     9,345.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 9,345.00     บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 9,345.00      ราคาต่ าสุด 2697/2565 08-ก.พ.-65

95 ยา จ านวน 1 รายการ 12,800.00    12,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,800.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,800.00     ราคาต่ าสุด 2698/2565 08-ก.พ.-65

96 ยา จ านวน 1 รายการ 23,540.00    23,540.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 23,540.00    บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 23,540.00     ราคาต่ าสุด 2720/2565 08-ก.พ.-65

97 ยา จ านวน 3 รายการ 5,750.00     5,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 5,750.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 5,750.00      ราคาต่ าสุด 2734/2565 08-ก.พ.-65

98 ยา จ านวน 2 รายการ 5,150.00     5,150.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 5,150.00     โรงพยาบาลจัตุรัส 5,150.00      ราคาต่ าสุด /2565 08-ก.พ.-65

99 ยา จ านวน 4 รายการ 21,290.40    21,290.40   เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต921,290.40    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต921,290.40     ราคาต่ าสุด /2565 08-ก.พ.-65

100 ยา จ านวน 1 รายการ 11,400.00    11,400.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,400.00    องค์การเภสัชกรรม 11,400.00     ราคาต่ าสุด 2724/2565 10-ก.พ.-65

101 ยา จ านวน 10 รายการ 101,483.50  101,483.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 101,483.50  องค์การเภสัชกรรม 101,483.50   ราคาต่ าสุด 2725/2565 10-ก.พ.-65

102 ยา จ านวน 1 รายการ 15,200.00    15,200.00   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,200.00    องค์การเภสัชกรรม 15,200.00     ราคาต่ าสุด 2726/2565 10-ก.พ.-65

103 ยา จ านวน 2 รายการ 1,024.40     1,024.40     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,024.40     องค์การเภสัชกรรม 1,024.40      ราคาต่ าสุด 2727/2565 10-ก.พ.-65

104 ยา จ านวน 1 รายการ 4,986.20     4,986.20     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,986.20     องค์การเภสัชกรรม 4,986.20      ราคาต่ าสุด 2728/2565 10-ก.พ.-65

105 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 2669/2565 10-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 328,078.50   

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 1 รายการ 9,720.00     9,720.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด9,720.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด9,720.00      ราคาต่ าสุด 2737/2565 10-ก.พ.-65

107 ยา จ านวน 1 รายการ 20,700.00    20,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 20,700.00    บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 20,700.00     ราคาต่ าสุด 2738/2565 10-ก.พ.-65

108 ยา จ านวน 1 รายการ 1,800.00     1,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,800.00     บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 1,800.00      ราคาต่ าสุด 2744/2565 10-ก.พ.-65

109 ยา จ านวน 1 รายการ 4,350.00     4,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด4,350.00     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด4,350.00      ราคาต่ าสุด 2745/2565 10-ก.พ.-65

110 ยา จ านวน 2 รายการ 4,900.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 4,900.00     บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 4,900.00      ราคาต่ าสุด 2746/2565 10-ก.พ.-65

111 ยา จ านวน 1 รายการ 5,100.00     5,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00     บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด5,100.00      ราคาต่ าสุด 2747/2565 10-ก.พ.-65

112 ยา จ านวน 1 รายการ 808.32        808.32       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9808.32        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9808.32         ราคาต่ าสุด /2565 10-ก.พ.-65

113 ยา จ านวน 1 รายการ 4,751.70     4,751.70     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,751.70     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,751.70      ราคาต่ าสุด /2565 10-ก.พ.-65

114 ยา จ านวน 1 รายการ 12,400.00    12,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 12,400.00    บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 12,400.00     ราคาต่ าสุด 2748/2565 14-ก.พ.-65

115 ยา จ านวน 1 รายการ 12,958.13    12,958.13   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด12,958.13     ราคาต่ าสุด 2749/2565 14-ก.พ.-65

116 ยา จ านวน 2 รายการ 3,113.70     3,113.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,113.70     บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด3,113.70      ราคาต่ าสุด 2750/2565 14-ก.พ.-65

117 ยา จ านวน 1 รายการ 1,650.00     1,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,650.00     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด1,650.00      ราคาต่ าสุด 2751/2565 14-ก.พ.-65

118 ยา จ านวน 2 รายการ 17,130.70    17,130.70   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,130.70    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,130.70     ราคาต่ าสุด 2752/2565 14-ก.พ.-65

119 ยา จ านวน 1 รายการ 40,000.00    40,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 40,000.00    บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 40,000.00     ราคาต่ าสุด 2753/2565 14-ก.พ.-65

120 ยา จ านวน 2 รายการ 16,531.50    16,531.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 16,531.50    บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 16,531.50     ราคาต่ าสุด 2764/2565 14-ก.พ.-65

121 ยา จ านวน 1 รายการ 2,200.00     2,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด 2,200.00     บริษัท มาสุ จ ากัด 2,200.00      ราคาต่ าสุด 2765/2565 14-ก.พ.-65

122 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00    36,594.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00     ราคาต่ าสุด 2767/2565 14-ก.พ.-65

123 ยา จ านวน 1 รายการ 3,650.00     3,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด3,650.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด3,650.00      ราคาต่ าสุด 2768/2565 14-ก.พ.-65

124 ยา จ านวน 1 รายการ 14,500.00    14,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 14,500.00    บริษัท วี แอนนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 14,500.00     ราคาต่ าสุด 2770/2565 14-ก.พ.-65

125 ยา จ านวน 1 รายการ 11,000.00    11,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด11,000.00    บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด11,000.00     ราคาต่ าสุด 2771/2565 14-ก.พ.-65

126 ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00    12,840.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ลฮ้ัว จ ากัด 12,840.00    บริษัท บี.เอ็ลฮ้ัว จ ากัด 12,840.00     ราคาต่ าสุด 2772/2565 14-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 236,698.05   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

127 ยา จ านวน 1 รายการ 25,280.00    25,280.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 25,280.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 25,280.00     ราคาต่ าสุด 2773/2565 14-ก.พ.-65

128 ยา จ านวน 1 รายการ 3,100.00     3,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969)จ ากัด3,100.00     บริษัท ที.พี.ดรัก แลบอราทอร่ีส์ (1969)จ ากัด3,100.00      ราคาต่ าสุด 2774/2565 14-ก.พ.-65

129 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 2775/2565 14-ก.พ.-65

130 ยา จ านวน 5 รายการ 43,238.70    43,238.70   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด43,238.70    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด43,238.70     ราคาต่ าสุด 2739/2565 15-ก.พ.-65

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ14,400.00    14,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,400.00    บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,400.00     ราคาต่ าสุด 2776/2565 15-ก.พ.-65

132 ยา จ านวน 1 รายการ 215,456.28  215,456.28 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจัตุรัส 215,456.28  โรงพยาบาลจัตุรัส 215,456.28   ราคาต่ าสุด /2565 15-ก.พ.-65

133 ยา จ านวน 4 รายการ 1,830.77     1,830.77     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,830.77     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต91,830.77      ราคาต่ าสุด /2565 17-ก.พ.-65

134 ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00    13,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 13,500.00    บริษัท วี แอนนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด 13,500.00     ราคาต่ าสุด 2792/2565 18-ก.พ.-65

135 ยา จ านวน 7 รายการ 8,961.26     8,961.26     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต98,961.26     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต98,961.26      ราคาต่ าสุด /2565 21-ก.พ.-65

136 ยา จ านวน 1 รายการ 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,800.00     องค์การเภสัชกรรม 7,800.00      ราคาต่ าสุด 2798/2565 22-ก.พ.-65

137 ยา จ านวน 1 รายการ 10,218.50    10,218.50   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,218.50    องค์การเภสัชกรรม 10,218.50     ราคาต่ าสุด 2799/2565 22-ก.พ.-65

138 ยา จ านวน 1 รายการ 800.00        800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 800.00        บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 800.00         ราคาต่ าสุด 2847/2565 22-ก.พ.-65

139 ยา จ านวน 1 รายการ 38,850.00    38,850.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00    โรงพยาบาลหนองบัวแดง 38,850.00     ราคาต่ าสุด /2565 22-ก.พ.-65

140 ยา จ านวน 1 รายการ 99,746.70    99,746.70   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 99,746.70    รพ.ชัยภูมิ 99,746.70     ราคาต่ าสุด /2565 23-ก.พ.-65

141 ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 15,000.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 15,000.00     ราคาต่ าสุด 2848/2565 24-ก.พ.-65

142 ยา จ านวน 2 รายการ 4,772.32     4,772.32     เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,772.32     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต94,772.32      ราคาต่ าสุด /2565 24-ก.พ.-65

143 ยา จ านวน 1 รายการ 58,275.00    58,275.00   เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 58,275.00    รพ.ชัยภูมิ 58,275.00     ราคาต่ าสุด /2565 26-ก.พ.-65

144 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ22,500.00    22,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500.00     ราคาต่ าสุด 2692/2565 07-ก.พ.-65

145 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ6,400.00     6,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน TM Service Supply 6,400.00     ร้าน TM Service Supply 6,400.00      ราคาต่ าสุด 2763/2565 08-ก.พ.-65

146 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ14,400.00    14,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,400.00    บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 14,400.00     ราคาต่ าสุด 2777/2565 17-ก.พ.-65

147 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ6,900.00     6,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน TM Service Supply 6,900.00     ร้าน TM Service Supply 6,900.00      ราคาต่ าสุด 2789/2565 24-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 612,829.53   

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

148 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ87,000.00    87,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 87,000.00    บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 87,000.00     ราคาต่ าสุด 2754/2565 07-ก.พ.-65

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 4,000.00     บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 4,000.00      ราคาต่ าสุด 2755/2565 07-ก.พ.-65

150 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00    19,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    บริษัท ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00     ราคาต่ าสุด 2756/2565 07-ก.พ.-65

151 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 2757/2565 10-ก.พ.-65

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ33,000.00    33,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 33,000.00     ราคาต่ าสุด 2758/2565 10-ก.พ.-65

153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ39,600.00    39,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 39,600.00     ราคาต่ าสุด 2759/2565 10-ก.พ.-65

154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ26,000.00    26,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 26,000.00     ราคาต่ าสุด 2760/2565 10-ก.พ.-65

155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ41,260.00    41,260.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,260.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,260.00     ราคาต่ าสุด 2761/2565 17-ก.พ.-65

156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ87,000.00    87,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 87,000.00    บริษัท อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด 87,000.00     ราคาต่ าสุด 2762/2565 17-ก.พ.-65

157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ11,600.00    11,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 11,600.00    บริษัท ทัชแลบ 2013 จ ากัด 11,600.00     ราคาต่ าสุด 2805/2565 22-ก.พ.-65

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ87,000.00    87,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 87,000.00    บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 87,000.00     ราคาต่ าสุด 2806/2565 22-ก.พ.-65

159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ30,000.00    30,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 30,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 30,000.00     ราคาต่ าสุด 2807/2565 23-ก.พ.-65

160 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ56,000.00    56,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 56,000.00    บริษัท ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 56,000.00     ราคาต่ าสุด 2808/2565 23-ก.พ.-65

161 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ48,411.00    48,411.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด 48,411.00    บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัด48,411.00     ราคาต่ าสุด 2843/2565 28-ก.พ.-65

162 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จ านวน 1 รายการ3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง ศุภชัย การแพทย์ 3,500.00     ศุภชัย การแพทย์ 3,500.00      ราคาต่ าสุด 2851/2565 28-ก.พ.-65

163 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จ านวน 1 รายการ14,100.00    14,100.00   เฉพาะเจาะจง ศุภชัย การแพทย์ 14,100.00    ศุภชัย การแพทย์ 14,100.00     ราคาต่ าสุด 2852/2565 28-ก.พ.-65

164 หุ้มเบาะยูนิตและเก้าอี้ทันตกรรม จ านวน 1 รายการ17,000.00    17,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 17,000.00    บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 17,000.00     ราคาต่ าสุด 2700/2565 07-ก.พ.-65

165 ย้ายและติดต้ังยูนิตท าฟัน จ านวน 1 รายการ60,000.00    60,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 60,000.00    บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 60,000.00     ราคาต่ าสุด 2701/2565 07-ก.พ.-65

166 ซ่อมยูนิตท าฟัน จ านวน 5 รายการ51,000.00    51,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 51,000.00    บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 51,000.00     ราคาต่ าสุด 2702/2565 07-ก.พ.-65

167 ค่าฟันปลอม จ านวน 29 รายการ16,665.00    16,665.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด16,665.00    บริษัท สายน าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด16,665.00     ราคาต่ าสุด 2705/2565 09-ก.พ.-65

168 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ1,950.00     1,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด1,950.00     บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด1,950.00      ราคาต่ าสุด 2706/2565 09-ก.พ.-65

รวมทั้งส้ิน 760,786.00   

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

169 วัสดุทันตกรรม  จ านวน 1 รายการ1,650.00     1,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,650.00     บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,650.00      ราคาต่ าสุด 2722/2565 10-ก.พ.-65

170 วัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ14,562.70    14,562.70   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด14,562.70    บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด14,562.70     ราคาต่ าสุด 2741/2565 15-ก.พ.-65

171 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ3,120.00     3,120.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,120.00     บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,120.00      ราคาต่ าสุด 2742/2565 15-ก.พ.-65

172 วัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ3,745.00     3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 3,745.00     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 3,745.00      ราคาต่ าสุด 2743/2565 15-ก.พ.-65

173 ค่าฟันปลอม จ านวน 1 รายการ 200.00        200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 200.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 200.00         ราคาต่ าสุด 2769/2565 18-ก.พ.-65

174 วัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,000.00     หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 3,000.00      ราคาต่ าสุด 2800/2565 22-ก.พ.-65

26,277.70     

รวมทั้งส้ิน 3,196,362.70  

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2565 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง














