
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ15,500.00   15,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พ พรรณภทัร 15,500.00   หจก.พ พรรณภทัร 15,500.00    ราคาต่ าสุด 0594/2564 01-ก.พ.-64
2 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 4,200.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 4,200.00     ราคาต่ าสุด 0595/2564 01-ก.พ.-64
3 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 400.00       400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00       หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 400.00        ราคาต่ าสุด 0596/2564 01-ก.พ.-64
4 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,580.00    4,580.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 4,580.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 4,580.00     ราคาต่ าสุด 0597/2564 01-ก.พ.-64
5 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,000.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,000.00     ราคาต่ าสุด 0598/2564 01-ก.พ.-64
6 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ56,300.00   56,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด56,300.00   บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 56,300.00    ราคาต่ าสุด 0599/2564 01-ก.พ.-64
7 เชื้อเพลิง จ านวน 2 รายการ 55,610.00   55,610.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 55,610.00   หจก.ไทยรุ่งโรจน์ปโิตรเลียม 55,610.00    ราคาต่ าสุด 0601/2564 01-ก.พ.-64
8 วสัดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,270.00    2,270.00    เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,270.00    น้ าด่ืมไอคิว 2,270.00     ราคาต่ าสุด 0618/2564 01-ก.พ.-64
9 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ7,013.20    7,013.20    เฉพาะเจาะจง บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากกัด 7,013.20    บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย์ จ ากกัด 7,013.20     ราคาต่ าสุด 0621/2564 01-ก.พ.-64
10 วสัดุไฟฟา้ ประปา และก่อสร้าง จ านวน 54 รายการ21,125.00   21,125.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 21,125.00   ร้านทรงธรรมวสัดุก่อสร้าง 21,125.00    ราคาต่ าสุด 0626/2564 01-ก.พ.-64
11 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จ านวน 1รายการ49,500.00   49,500.00  เฉพาะเจาะจง จีแอลเอส อุปกรณ์ท าอาหาร 49,500.00   จีแอลเอส อุปกรณ์ท าอาหาร 49,500.00    ราคาต่ าสุด 0632/2564 01-ก.พ.-64
12 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,500.00    บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด1,500.00     ราคาต่ าสุด 0602/2564 03-ก.พ.-64
13 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ5,450.00    5,450.00    เฉพาะเจาะจง อู่ช่างรัตน์ 5,450.00    อู่ช่างรัตน์ 5,450.00     ราคาต่ าสุด 0603/2564 04-ก.พ.-64
14 วสัดุบริโภค จ านวน 12 รายการ 3,066.00    3,066.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ฟา้ภกัดี 3,066.00    หจก.ฟา้ภกัดี 3,066.00     ราคาต่ าสุด 0604/2564 04-ก.พ.-64
15 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00      เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00       ไทยเจริญการยาง 100.00        ราคาต่ าสุด 0605/2564 04-ก.พ.-64
16 สมุนไพร จ านวน 3 รายการ 4,920.00    4,920.00    เฉพาะเจาะจง นายราวนิ อินธจิันทร์ 4,920.00    นายราวนิ อินธจิันทร์ 4,920.00     ราคาต่ าสุด 0606/2564 04-ก.พ.-64
17 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 10,800.00   10,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 10,800.00   บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 10,800.00    ราคาต่ าสุด 0608/2564 04-ก.พ.-64
18 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 44,200.00   44,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 44,200.00   บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 44,200.00    ราคาต่ าสุด 0609/2564 04-ก.พ.-64
19 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 48,600.00   48,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 48,600.00   บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 48,600.00    ราคาต่ าสุด 0610/2564 04-ก.พ.-64
20 วสัดุอื่น จ านวน 1 รายการ 4,320.00    4,320.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,320.00    บริษทั พนัธส์วสัด์ิ เคมเทค จ ากัด 4,320.00     ราคาต่ าสุด 0607/2564 04-ก.พ.-64
21 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ800.00       800.00      เฉพาะเจาะจง นางหา ดวงอาสงค์ 800.00       นางหา ดวงอาสงค์ 800.00        ราคาต่ าสุด 0619/2564 05-ก.พ.-64

รวมทั้งส้ิน 342,254.20  

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ600.00       600.00      เฉพาะเจาะจง จักรปทูอง 600.00       จักรปทูอง 600.00        ราคาต่ าสุด 0620/2564 05-ก.พ.-64
23 วสัดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ12,909.00   12,909.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)12,909.00   หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)12,909.00    ราคาต่ าสุด 0622/2564 05-ก.พ.-64
24 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ5,110.00    5,110.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 5,110.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 5,110.00     ราคาต่ าสุด 0623/2564 08-ก.พ.-64
25 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,350.00    1,350.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 1,350.00    ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 1,350.00     ราคาต่ าสุด 0625/2564 08-ก.พ.-64
26 ค่าจ้างซ่อมระบบทอ่น้ าทิ้ง จ านวน 1 รายการ6,600.00    6,600.00    เฉพาะเจาะจง นายถาวร สอนทยุ 6,600.00    นายถาวร สอนทยุ 6,600.00     ราคาต่ าสุด 0627/2564 09-ก.พ.-64
27 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ50,500.00   50,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด50,500.00   บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด50,500.00    ราคาต่ าสุด 0628/2564 09-ก.พ.-64
28 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 100.00       100.00      เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการยาง 100.00       ไทยเจริญการยาง 100.00        ราคาต่ าสุด 0631/2564 11-ก.พ.-64
29 จ้างท าวสัดุโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 รายการ1,200.00    1,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,200.00    หจก.ปา้ย ดีไซน์ 1,200.00     ราคาต่ าสุด 0633/2564 11-ก.พ.-64
31 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 12,000.00   12,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)12,000.00   หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)12,000.00    ราคาต่ าสุด 0634/2564 11-ก.พ.-64
31 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 900.00       900.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 900.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 900.00        ราคาต่ าสุด 0635/2564 11-ก.พ.-64
32 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ3,750.00    3,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 3,750.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 3,750.00     ราคาต่ าสุด 0636/2564 11-ก.พ.-64
33 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 7 รายการ32,677.80   32,677.80  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด32,677.80   บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด32,677.80    ราคาต่ าสุด 0718/2564 15-ก.พ.-64
34 เชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ 500.00       500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00       บริษทั ปโิตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด500.00        ราคาต่ าสุด 0644/2564 16-ก.พ.-64
35 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ1,150.00    1,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คิทคอม ช็อป จข ากัด 1,150.00    บริษทั คิทคอม ช็อป จข ากัด 1,150.00     ราคาต่ าสุด 0645/2564 16-ก.พ.-64
36 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ14,400.00   14,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 14,400.00   ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 14,400.00    ราคาต่ าสุด 0646/2564 16-ก.พ.-64
37 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 7 รายการ13,300.00   13,300.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 13,300.00   หจก.วนัชัยไทร์เซ็นเตอร์ 13,300.00    ราคาต่ าสุด 0647/2564 16-ก.พ.-64
38 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)2,000.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)2,000.00     ราคาต่ าสุด 0707/2564 17-ก.พ.-64
39 วสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 680.00       680.00      เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 680.00       เสกสรรคการเกษตร 680.00        ราคาต่ าสุด 0739/2564 05-ก.พ.-64
40 จ้างซ่อมแซมบา้นพกัเภสัช จ านวน 1 รายการ5,800.00    5,800.00    เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ ์วาจายิ้ม 5,800.00    นายกิติพงษ ์วาจายิ้ม 5,800.00     ราคาต่ าสุด 0709/2564 19-ก.พ.-64
41 จ้างซ่อมแซมหอ้งน้ าผู้ปว่ยนอก จ านวน 1 รายการ44,195.00   44,195.00  เฉพาะเจาะจง นายลพ จูแสน 44,195.00   นายลพ จูแสน 44,195.00    ราคาต่ าสุด 0711/2564 19-ก.พ.-64
42 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,248.00    1,248.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)1,248.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)1,248.00     ราคาต่ าสุด 0706/2564 19-ก.พ.-64

รวมทั้งส้ิน 210,969.80  

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ300.00       300.00      เฉพาะเจาะจง อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 300.00       อัษฎายุทธ เคร่ืองครัว 300.00        ราคาต่ าสุด 0675/2564 22-ก.พ.-64
44 ก าจัดส่ิงปฏกิูล จ านวน 1 รายการ30,500.00   30,500.00  เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพญ็ ศรีโสภา 30,500.00   นางจันทร์เพญ็ ศรีโสภา 30,500.00    ราคาต่ าสุด 0676/2564 22-ก.พ.-64
45 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ1,288.00    1,288.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,288.00    บริษทั สยามแม๊คโคร จ ากัด 1,288.00     ราคาต่ าสุด 0677/2564 22-ก.พ.-64
46 วสัดุส านักงานจ านวน 1 รายการ 2,990.00    2,990.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,990.00    บริษทั เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 2,990.00     ราคาต่ าสุด 0701/2564 22-ก.พ.-64
47 จ้างท าวสัดุส านักงานจ านวน 1 รายการ900.00       900.00      เฉพาะเจาะจง คิวซีเซ็นเตอร์ 900.00       คิวซีเซ็นเตอร์ 900.00        ราคาต่ าสุด 0702/2564 22-ก.พ.-64
48 จ้างซ่อมแซมบา้นพกัทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ24,000.00   24,000.00  เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ ์วาจายิ้ม 24,000.00   นายกิติพงษ ์วาจายิ้ม 24,000.00    ราคาต่ าสุด 0708/2564 22-ก.พ.-64
49 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 450.00       450.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 450.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพวิเตอร์ 450.00        ราคาต่ าสุด 0712/2564 22-ก.พ.-64
50 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ13,400.00   13,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,400.00   ร้านรุ่งเดชแอร์ 13,400.00    ราคาต่ าสุด 0713/2564 22-ก.พ.-64
51 วสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 7,090.00    7,090.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)7,090.00    หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์ (ล็อกแมน 2)7,090.00     ราคาต่ าสุด 0704/2564 22-ก.พ.-64
52 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ2,824.80    2,824.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 2,824.80    บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 2,824.80     ราคาต่ าสุด 0705/2564 22-ก.พ.-64
53 จ้างท าฉากกั้น จ านวน 1 รายการ 6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ เกตุจันทร์ 6,000.00    นายสรายุทธ เกตุจันทร์ 6,000.00     ราคาต่ าสุด 0717/2564 23-ก.พ.-64
54 จ้างปรับที่ จ านวน 1 รายการ 300.00       300.00      เฉพาะเจาะจง นายสติง สิมาชัย 300.00       นายสติง สิมาชัย 300.00        ราคาต่ าสุด 0714/2564 24-ก.พ.-64
55 จ้างซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายการ10,645.00   10,645.00  เฉพาะเจาะจง นายธรีศักด์ิ มีจันทร์ 10,645.00   นายธรีศักด์ิ มีจันทร์ 10,645.00    ราคาต่ าสุด 0715/2564 24-ก.พ.-64
56 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ21,132.50   21,132.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด21,132.50   บริษทั สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด21,132.50    ราคาต่ าสุด 0720/2564 25-ก.พ.-64
57 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ11,400.00   11,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,400.00   บริษทั เอนไซน์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,400.00    ราคาต่ าสุด 0611/2564 08-ก.พ.-64
58 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอล อีควปิเมนท ์แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด5,000.00    บริษทั เมดิคอล อีควปิเมนท ์แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด5,000.00     ราคาต่ าสุด 0612/2564 08-ก.พ.-64
59 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด2,500.00    บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด2,500.00     ราคาต่ าสุด 0613/2564 08-ก.พ.-64
60 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ12,500.00   12,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น อี เมดิคอล 12,500.00   หจก. เอ็น อี เมดิคอล 12,500.00    ราคาต่ าสุด 0614/2564 08-ก.พ.-64
61 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,050.00    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,050.00    บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,050.00     ราคาต่ าสุด 0615/2564 08-ก.พ.-64
62 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด5,000.00    บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด5,000.00     ราคาต่ าสุด 0616/2564 08-ก.พ.-64
63 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ23,275.00   23,275.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด23,275.00   บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด23,275.00    ราคาต่ าสุด 0617/2564 10-ก.พ.-64

รวมทั้งส้ิน 185,545.30  

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

64 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,050.00    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,050.00    บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด4,050.00     ราคาต่ าสุด 0629/2564 10-ก.พ.-64
65 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ6,500.00    6,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด 6,500.00    บริษทั บเีวลิด์ เมดิคอล จ ากัด 6,500.00     ราคาต่ าสุด 0649/2564 16-ก.พ.-64
66 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ660.00       660.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด660.00       บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด660.00        ราคาต่ าสุด 0630/2564 16-ก.พ.-64
67 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอล โซลูชั่น จ ากัด 8,000.00    บริษทั เมดิคอล โซลูชั่น จ ากัด 8,000.00     ราคาต่ าสุด 0653/2564 18-ก.พ.-64
68 ยา จ านวน 1 รายการ 2,407.50    2,407.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด2,407.50    บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด2,407.50     ราคาต่ าสุด 0640/2564 05-ก.พ.-64
69 ยา จ านวน 1 รายการ 36,594.00   36,594.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 36,594.00    ราคาต่ าสุด 0641/2564 05-ก.พ.-64
70 ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,000.00    บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,000.00     ราคาต่ าสุด 0642/2564 05-ก.พ.-64
71 ยา จ านวน 1 รายการ 795.52       795.52      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9795.52       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 9795.52        ราคาต่ าสุด /2564 05-ก.พ.-64
72 ยา จ านวน 1 รายการ 25,387.41   25,387.41  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 925,387.41   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 925,387.41    ราคาต่ าสุด /2564 08-ก.พ.-64
73 ยา จ านวน 1 รายการ 15,842.59   15,842.59  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 915,842.59   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 915,842.59    ราคาต่ าสุด /2564 08-ก.พ.-64
74 ยา จ านวน 2 รายการ 13,800.00   13,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,800.00   บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,800.00    ราคาต่ าสุด 0643/2564 10-ก.พ.-64
75 ยา จ านวน 1 รายการ 1,100.00    1,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,100.00    บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,100.00     ราคาต่ าสุด 0651/2564 10-ก.พ.-64
76 ยา จ านวน 1 รายการ 6,400.00    6,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,400.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,400.00     ราคาต่ าสุด 0652/2564 10-ก.พ.-64
77 ยา จ านวน 2 รายการ 5,790.00    5,790.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 5,790.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 5,790.00     ราคาต่ าสุด 0654/2564 10-ก.พ.-64
78 ยา จ านวน 1 รายการ 40,000.00   40,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด40,000.00   บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 40,000.00    ราคาต่ าสุด 0655/2564 10-ก.พ.-64
79 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด3,000.00    บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ (1979)จ ากัด3,000.00     ราคาต่ าสุด 0656/2564 10-ก.พ.-64
80 ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00    2,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด2,250.00    บริษทั เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 2,250.00     ราคาต่ าสุด 0657/2564 10-ก.พ.-64
81 ยา จ านวน 1 รายการ 5,700.00    5,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 5,700.00    บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 5,700.00     ราคาต่ าสุด 0658/2564 10-ก.พ.-64
82 ยา จ านวน 2 รายการ 12,500.00   12,500.00  เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลคูเมือง 12,500.00   โรงพยาบาลคูเมือง 12,500.00    ราคาต่ าสุด /2564 10-ก.พ.-64
83 ยา จ านวน 1 รายการ 28,890.00   28,890.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,890.00   องค์การเภสัชกรรม 28,890.00    ราคาต่ าสุด 0637/2564 15-ก.พ.-64
84 ยา จ านวน 2 รายการ 17,050.00   17,050.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,050.00   องค์การเภสัชกรรม 17,050.00    ราคาต่ าสุด 0638/2564 15-ก.พ.-64

รวมทั้งส้ิน 243,717.02  

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

85 ยา จ านวน 4 รายการ 51,971.00   51,971.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 51,971.00   องค์การเภสัชกรรม 51,971.00    ราคาต่ าสุด 0639/2564 15-ก.พ.-64
86 ยา จ านวน 1 รายการ 1,958.52    1,958.52    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,958.52    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 91,958.52     ราคาต่ าสุด /2564 15-ก.พ.-64
87 ยา จ านวน 1 รายการ 1,950.00    1,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 1,950.00    บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 1,950.00     ราคาต่ าสุด 0659/2564 18-ก.พ.-64
88 ยา จ านวน 1 รายการ 9,250.00    9,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 9,250.00    บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 9,250.00     ราคาต่ าสุด 0660/2564 18-ก.พ.-64
89 ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00   12,840.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 12,840.00   บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 12,840.00    ราคาต่ าสุด 0661/2564 18-ก.พ.-64
90 ยา จ านวน 2 รายการ 31,975.00   31,975.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 31,975.00   หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 31,975.00    ราคาต่ าสุด 0662/2564 18-ก.พ.-64
91 ยา จ านวน 1 รายการ 2,550.00    2,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 2,550.00    บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด 2,550.00     ราคาต่ าสุด 0663/2564 18-ก.พ.-64
92 ยา จ านวน 2 รายการ 22,550.00   22,550.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด22,550.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด22,550.00    ราคาต่ าสุด 0664/2564 18-ก.พ.-64
93 ยา จ านวน 1 รายการ 23,200.00   23,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด23,200.00   บริษทั ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด23,200.00    ราคาต่ าสุด 0665/2564 18-ก.พ.-64
94 ยา จ านวน 1 รายการ 13,250.00   13,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด13,250.00   บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,250.00    ราคาต่ าสุด 0666/2564 18-ก.พ.-64
95 ยา จ านวน 1 รายการ 2,320.00    2,320.00    เฉพาะเจาะจง ฝ่ายแพทย์แผนไทย 2,320.00    ฝ่ายแพทย์แผนไทย 2,320.00     ราคาต่ าสุด /2564 18-ก.พ.-64
96 ยา จ านวน 1 รายการ 5,700.00    5,700.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,700.00    องค์การเภสัชกรรม 5,700.00     ราคาต่ าสุด 0667/2564 19-ก.พ.-64
97 ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,000.00    บริษทั หมอยาไทย 101 จ ากัด 3,000.00     ราคาต่ าสุด 0668/2564 22-ก.พ.-64
98 ยา จ านวน 1 รายการ 10,800.00   10,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด10,800.00   บริษทั พนาพฒัน์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด 10,800.00    ราคาต่ าสุด 0669/2564 22-ก.พ.-64
99 ยา จ านวน 1 รายการ 2,900.00    2,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,900.00    บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด2,900.00     ราคาต่ าสุด 0670/2564 22-ก.พ.-64
100 ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00   12,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 12,000.00   บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 12,000.00    ราคาต่ าสุด 0671/2564 22-ก.พ.-64
101 ยา จ านวน 1 รายการ 5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,000.00    องค์การเภสัชกรรม 5,000.00     ราคาต่ าสุด 0672/2564 22-ก.พ.-64
102 ยา จ านวน 1 รายการ 11,400.00   11,400.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,400.00   องค์การเภสัชกรรม 11,400.00    ราคาต่ าสุด 0673/2564 22-ก.พ.-64
103 ยา จ านวน 5 รายการ 22,664.20   22,664.20  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,664.20   องค์การเภสัชกรรม 22,664.20    ราคาต่ าสุด 0674/2564 22-ก.พ.-64
104 ยา จ านวน 1 รายการ 5,405.46    5,405.46    เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 95,405.46    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 95,405.46     ราคาต่ าสุด /2564 22-ก.พ.-64
105 ยา จ านวน 1 รายการ 96,001.30   96,001.30  เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 996,001.30   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 996,001.30    ราคาต่ าสุด /2564 22-ก.พ.-64

รวมทั้งส้ิน 348,685.48  

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

106 ยา จ านวน 5 รายการ 4,400.00    4,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด 4,400.00    บริษทั มาสุ จ ากัด 4,400.00     ราคาต่ าสุด 0716/2564 22-ก.พ.-64
107 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ16,680.00   16,680.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,680.00   บริษทั เฟริร์มเมอร์ จ ากัด 16,680.00    ราคาต่ าสุด 0681/2564 22-ก.พ.-64
108 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ7,935.00    7,935.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 7,935.00    บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 7,935.00     ราคาต่ าสุด 00682/2564 08-ก.พ.-64
109 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,000.00   19,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00   บริษทั ไดแอกโค จ ากัด 19,000.00    ราคาต่ าสุด 00683/2564 08-ก.พ.-64
110 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ7,230.00    7,230.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด7,230.00    บริษทั แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด7,230.00     ราคาต่ าสุด 0684/2564 09-ก.พ.-64
111 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ45,900.00   45,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 45,900.00   บริษทั ไอเมดแลบอราทอร่ี จ ากัด 45,900.00    ราคาต่ าสุด 0685/2564 09-ก.พ.-64
112 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,120.00    3,120.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ซอร์สเมด จ ากัด 3,120.00    บริษทั อินเตอร์ซอร์สเมด จ ากัด 3,120.00     ราคาต่ าสุด 0680/2564 11-ก.พ.-64
113 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 4,000.00    บริษทั ทชัแลบ 2013 จ ากัด 4,000.00     ราคาต่ าสุด 0686/2564 16-ก.พ.-64
114 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ14,000.01   14,000.01  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.01   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด14,000.01    ราคาต่ าสุด 0687/2564 16-ก.พ.-64
115 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด19,500.00   บริษทั อินโนเมด ประเทศไทย จ ากัด19,500.00    ราคาต่ าสุด 0688/2564 17-ก.พ.-64
116 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณดิจิตอล จ านวน 1 รายการ25,000.00   25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00   บริษทั ทรานสเทค จ ากัด 25,000.00    ราคาต่ าสุด 0134/2564 28-ก.พ.-64
117 วสัดุบริโภค จ านวน 2 รายการ 15,000.00   15,000.00  เฉพาะเจาะจง อนัญญา เค้าโนนกอก 15,000.00   อนัญญา เค้าโนนกอก 15,000.00    ราคาต่ าสุด 0740/2564 25-ก.พ.-64
118 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 7 รายการ24,510.00   24,510.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็น-เมท จ ากัด 24,510.00   บริษทั เด็น-เมท จ ากัด 24,510.00    ราคาต่ าสุด 0730/2564 16-ก.พ.-64
119 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ13,400.00   13,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด13,400.00   บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด13,400.00    ราคาต่ าสุด 0731/2564 16-ก.พ.-64
120 วสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,700.00    1,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,700.00    บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 1,700.00     ราคาต่ าสุด 0732/2564 18-ก.พ.-64
121 ซ่อมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ7,250.00    7,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด7,250.00    บริษทั มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 7,250.00     ราคาต่ าสุด 0735/2564 18-ก.พ.-64

รวม 228,625.01  
รวมทั้งส้ิน 1,559,796.81   

              (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)
 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที.่....28.....เดือน…..กุมภาพันธ.์.....พ.ศ.2564 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล


