
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ครภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 21,250.00        21,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 21,250.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 21,250.00    ราคาต่ าสุด 01080/2566 1-มี.ค.-66

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 87,200.00        87,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร 87,200.00       หจก. พ.พรรณภัทร 87,200.00    ราคาต่ าสุด 01082/2566 1-มี.ค.-66

3 ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 1 รายการ 8,036.70          8,036.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 8,036.70        บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 8,036.70      ราคาต่ าสุด 01111/2566 1-มี.ค.-66

4 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,628.00          2,628.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,628.00        น้ าด่ืมไอคิว 2,628.00      ราคาต่ าสุด 01117/2566 1-มี.ค.-66

5 วัสดุไฟฟ้า ประปา และก่อสร้าง จ านวน 72 รายการ36,955.00        36,955.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 36,955.00       ร้านทรงธรรมวัสดุก่อสร้าง 36,955.00    ราคาต่ าสุด 01145/2566 1-มี.ค.-66

6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 220.00            220.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 220.00           ร้านภักดีเภสัช 220.00        ราคาต่ าสุด 01057/2566 2-มี.ค.-66

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 63,004.20        63,004.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 63,004.20       บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 63,004.20    ราคาต่ าสุด 01078/2566 2-มี.ค.-66

8 วัสดุงานาบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 864.00            864.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบรรลือพาณิชย์ 864.00           ร้านบรรลือพาณิชย์ 864.00        ราคาต่ าสุด 01062/2566 3-มี.ค.-66

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 5,345.25          5,345.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,345.25        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,345.25      ราคาต่ าสุด 01065/2566 3-มี.ค.-66

10 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 60.00              60.00           เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเภสัช 60.00            ร้านภักดีเภสัช 60.00          ราคาต่ าสุด 01068/2566 3-มี.ค.-66

11 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 6,900.00          6,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,900.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,900.00      ราคาต่ าสุด 01081/2566 3-มี.ค.-66

12 ออกซิเจน จ านวน 2 รายการ 1,926.00          1,926.00       เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.ออกซิเจน 1,926.00        ดี.ดี.ออกซิเจน 1,926.00      ราคาต่ าสุด 01083/2566 3-มี.ค.-66

13 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 51,400.00        51,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 51,400.00       ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 51,400.00    ราคาต่ าสุด 01088/2566 3-มี.ค.-66

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 11,460.00        11,460.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 11,460.00       ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 11,460.00    ราคาต่ าสุด 01091/2566 3-มี.ค.-66

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,600.00          6,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600.00        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600.00      ราคาต่ าสุด 01010/2566 3-มี.ค.-66

16 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 2,450.00          2,450.00       เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมไอคิว 2,450.00        น้ าด่ืมไอคิว 2,450.00      ราคาต่ าสุด 01118/2566 3-มี.ค.-66

17 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 5,649.60          5,649.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 5,649.60        บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 5,649.60      ราคาต่ าสุด 01063/2566 3-มี.ค.-66

18 วัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 17,398.75        17,398.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 17,398.75       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 17,398.75    ราคาต่ าสุด 01069/2566 3-มี.ค.-66

19 วัสดุบริโภค จ านวน 8 รายการ 4,841.00          4,841.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,841.00        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,841.00      ราคาต่ าสุด 01070/2566 3-มี.ค.-66

20 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 7,820.25          7,820.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 7,820.25        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 7,820.25      ราคาต่ าสุด 01073/2566 3-มี.ค.-66

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 11,000.00        11,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 11,000.00       บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด11,000.00    ราคาต่ าสุด 01077/2566 3-มี.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 353,008.75  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....21....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

22 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 1,382.00          1,382.00       เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 1,382.00        บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 1,382.00      ราคาต่ าสุด 01061/2566 7-มี.ค.-66

23 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,990.00          1,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอทีซิสเต็ม จ ากัด 1,990.00        บริษัท ยูนิต้ี ไอทีซิสเต็ม จ ากัด 1,990.00      ราคาต่ าสุด 01067/2566 7-มี.ค.-66

24 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 22,300.00        22,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 22,300.00       ร้านเศรษฐีการไฟฟ้า 22,300.00    ราคาต่ าสุด 01089/2566 7-มี.ค.-66

25 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ 9,630.00          9,630.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00        บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตทเวอร์ค จ ากัด9,630.00      ราคาต่ าสุด 01090/2566 7-มี.ค.-66

26 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 3,970.00          3,970.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,970.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 3,970.00      ราคาต่ าสุด 01092/2566 7-มี.ค.-66

27 ซ่อมวสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4 รายการ6,090.00          6,090.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,090.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 6,090.00      ราคาต่ าสุด 01112/2566 7-มี.ค.-66

28 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,600.00          3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,600.00        หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 3,600.00      ราคาต่ าสุด 01058/2566 7-มี.ค.-66

29 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 4,220.00          4,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,220.00        หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน 2) 4,220.00      ราคาต่ าสุด 01059/2566 7-มี.ค.-66

30 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 348.00            348.00          เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 348.00           บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 348.00        ราคาต่ าสุด 01060/2566 7-มี.ค.-66

31 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 36,294.40        36,294.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 36,294.40       บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 36,294.40    ราคาต่ าสุด 01064/2566 7-มี.ค.-66

32 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 10,425.00        10,425.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 10,425.00       บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 10,425.00    ราคาต่ าสุด 01075/2566 7-มี.ค.-66

33 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 877.50            877.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 877.50           บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 877.50        ราคาต่ าสุด 01076/2566 7-มี.ค.-66

34 ค่าต่ออายุโดเมนเนม จ านวน 1 รายการ 4,151.60          4,151.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,151.60        บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,151.60      ราคาต่ าสุด 01066/2566 8-มี.ค.-66

35 ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 9 รายการ 4,287.49          4,287.49       เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 4,287.49        บริษัท มิตซูชัยภูมิ จ ากัด 4,287.49      ราคาต่ าสุด 01119/2566 8-มี.ค.-66

36 ซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,690.00          1,690.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,690.00        ร้าน ภาลินี ดาต้าคอมพิวเตอร์ 1,690.00      ราคาต่ าสุด 01097/2566 9-มี.ค.-66

37 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00        13,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร 13,000.00       หจก. พ.พรรณภัทร 13,000.00    ราคาต่ าสุด 01122/2566 9-มี.ค.-66

38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 87,200.00        87,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร 87,200.00       หจก. พ.พรรณภัทร 87,200.00    ราคาต่ าสุด 01123/2566 9-มี.ค.-66

39 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 1,170.00          1,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,170.00        บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 1,170.00      ราคาต่ าสุด 01087/2566 10-มี.ค.-66

40 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ 12,920.00        12,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 12,920.00       ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 12,920.00    ราคาต่ าสุด 01114/2566 10-มี.ค.-66

41 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 660.00            660.00          เฉพาะเจาะจง At. Homemart 660.00           At. Homemart 660.00        ราคาต่ าสุด 01127/2566 10-มี.ค.-66

42 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 3,880.00          3,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม่า เวิลด์ จ ากัด 3,880.00        บริษัท ไพรม่า เวิลด์ จ ากัด 3,880.00      ราคาต่ าสุด 01128/2566 10-มี.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 230,085.99  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล

วนัที.่....21....เดือน…..มีนาคม......พ.ศ.2566 (1)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป

43 ซ่อมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4 รายการ5,190.00          5,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,190.00        ร้านพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 5,190.00      ราคาต่ าสุด 01113/2566 13-มี.ค.-66

44 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 236.00            236.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน HoneyB's 236.00           ร้าน HoneyB's 236.00        ราคาต่ าสุด 01129/2566 13-มี.ค.-66

45 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 439.00            439.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศไพรวัลย์ จ ากัด 439.00           บริษัท เลิศไพรวัลย์ จ ากัด 439.00        ราคาต่ าสุด 01130/2566 13-มี.ค.-66

46 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 7,470.00          7,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเทเลคอมชัยภูมิ จ ากัด 7,470.00        บริษัท เจริญเทเลคอมชัยภูมิ จ ากัด 7,470.00      ราคาต่ าสุด 01110/2566 14-มี.ค.-66

47 ซ่อมบ้านพักเลขที่ 21 จ านวน 1 รายการ 42,340.00        42,340.00      เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 42,340.00       นายอภิรักษ์ ก าลังมาก 42,340.00    ราคาต่ าสุด 01121/2566 14-มี.ค.-66

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 7,500.00          7,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พ.พรรณภัทร 7,500.00        หจก. พ.พรรณภัทร 7,500.00      ราคาต่ าสุด 01146/2566 16-มี.ค.-66

49 วัสดุบริโภค จ านวน 1 รายการ 4,810.00          4,810.00       เฉพาะเจาะจง เสกสรรคการเกษตร 4,810.00        เสกสรรคการเกษตร 4,810.00      ราคาต่ าสุด 01116/2566 16-มี.ค.-66

50 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,636.50          1,636.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,636.50        บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,636.50      ราคาต่ าสุด 01124/2566 17-มี.ค.-66

51 วัสดุอื่น จ านวน 1 รายการ 10,830.00        10,830.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัด 10,830.00       บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัด 10,830.00    ราคาต่ าสุด 01131/2566 17-มี.ค.-66

52 ปรับปรุง Smart Hospital เวชระเบียน จ านวน 6 รายการ99,750.00        99,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน พีบี ก.กระจกอลูมิเนียม 99,750.00       ร้าน พีบี ก.กระจกอลูมิเนียม 99,750.00    ราคาต่ าสุด 01132/2566 17-มี.ค.-66

53 จ้างเหมาติดต้ังโปรแกรมระบบตู้ Kiosk R9Q จ านวน 1 รายการ12,500.00        12,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ ธงสันเทียะ 12,500.00       นายอมรเทพ ธงสันเทียะ 12,500.00    ราคาต่ าสุด 01125/2566 20-มี.ค.-66

54 จ้างเหมาติดต้ังโปรแกรมระบบตู้ Kiosk R9Q จ านวน 1 รายการ12,500.00        12,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธนาวิทย์ สิทธิวัชร 12,500.00       นายธนาวิทย์ สิทธิวัชร 12,500.00    ราคาต่ าสุด 01126/2566 20-มี.ค.-66

55 ก าจัดส่ิงปฏิกูล จ านวน 1 รายการ 43,800.00        43,800.00      เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ ศรีโสภา 43,800.00       นางจันทร์เพ็ญ ศรีโสภา 43,800.00    ราคาต่ าสุด 01134/2566 20-มี.ค.-66

56 ถ่านหุงต้ม จ านวน 1 รายการ 750.00            750.00          เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ ครองหินลาด 750.00           นางสมพิศ ครองหินลาด 750.00        ราคาต่ าสุด 01142/2566 21-มี.ค.-66

57 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 8,346.00          8,346.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 8,346.00        หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555) 8,346.00      ราคาต่ าสุด 01144/2566 21-มี.ค.-66

58 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ3,960.00          3,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,960.00        บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 3,960.00      ราคาต่ าสุด 01084/2566 10-มี.ค.-66

59 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น อี เมดิคอล 10,000.00       หจก. เอ็น อี เมดิคอล 10,000.00    ราคาต่ าสุด 01085/2566 10-มี.ค.-66

60 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,500.00          9,500.00       เฉพาะเจาะจง ไนท์ สตาร์ เทรดด้ิง 9,500.00        ไนท์ สตาร์ เทรดด้ิง 9,500.00      ราคาต่ าสุด 01086/2566 10-มี.ค.-66

61 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,750.00        19,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,750.00       บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,750.00    ราคาต่ าสุด 01095/2566 14-มี.ค.-66

62 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ8,900.00          8,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 8,900.00        บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 8,900.00      ราคาต่ าสุด 01096/2566 14-มี.ค.-66

63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ19,750.00        19,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,750.00       บริษัท เอนไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 19,750.00    ราคาต่ าสุด 01135/2566 14-มี.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 329,957.50  

โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
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64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,400.00          9,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 9,400.00        บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 9,400.00      ราคาต่ าสุด 01094/2566 14-มี.ค.-66

65 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ9,500.00          9,500.00       เฉพาะเจาะจง ไนท์ สตาร์ เทรดด้ิง 9,500.00        ไนท์ สตาร์ เทรดด้ิง 9,500.00      ราคาต่ าสุด 01133/2566 14-มี.ค.-66

66 ยา จ านวน 1 รายการ 23,659.70        23,659.70      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 23,659.70       รพ.ชัยภูมิ 23,659.70    ราคาต่ าสุด /2566 1-มี.ค.-66

67 ยา จ านวน 1 รายการ 260.50            260.50          เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 260.50           รพ.ชัยภูมิ 260.50        ราคาต่ าสุด /2566 1-มี.ค.-66

68 ยา จ านวน 1 รายการ 2,461.00          2,461.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,461.00        องค์การเภสัชกรรม 2,461.00      ราคาต่ าสุด 01136/2566 9-มี.ค.-66

69 ยา จ านวน 1 รายการ 21,000.00        21,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,000.00       องค์การเภสัชกรรม 21,000.00    ราคาต่ าสุด 01137/2566 9-มี.ค.-66

70 ยา จ านวน 1 รายการ 1,042.00          1,042.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,042.00        องค์การเภสัชกรรม 1,042.00      ราคาต่ าสุด 01138/2566 9-มี.ค.-66

71 ยา จ านวน 1 รายการ 2,800.00          2,800.00       เฉพาะเจาะจง สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 2,800.00        สนง.อย.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 2,800.00      ราคาต่ าสุด 01139/2566 9-มี.ค.-66

72 ยา จ านวน 1 รายการ 8,560.00          8,560.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,560.00        องค์การเภสัชกรรม 8,560.00      ราคาต่ าสุด 01141/2566 10-มี.ค.-66

73 ยา จ านวน 1 รายการ 4,920.00          4,920.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,920.00        องค์การเภสัชกรรม 4,920.00      ราคาต่ าสุด 01140/2566 14-มี.ค.-66

74 ยา จ านวน 3 รายการ 1,037.98          1,037.98       เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 1,037.98        รพ.ชัยภูมิ 1,037.98      ราคาต่ าสุด /2566 15-มี.ค.-66

75 ยา จ านวน 3 รายการ 73,533.06        73,533.06      เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 73,533.06       รพ.ชัยภูมิ 73,533.06    ราคาต่ าสุด /2566 15-มี.ค.-66

76 ยา จ านวน 3 รายการ 1,344.99          1,344.99       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,344.99        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,344.99      ราคาต่ าสุด /2566 16-มี.ค.-66

77 ยา จ านวน 2 รายการ 794.20            794.20          เฉพาะเจาะจง รพ.ชัยภูมิ 794.20           รพ.ชัยภูมิ 794.20        ราคาต่ าสุด /2566 17-มี.ค.-66

78 ยา จ านวน 1 รายการ 1,858.98          1,858.98       เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,858.98        ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 91,858.98      ราคาต่ าสุด /2566 17-มี.ค.-66

79 ยา จ านวน 1 รายการ 36,177.60        36,177.60      เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 936,177.60       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 936,177.60    ราคาต่ าสุด /2566 17-มี.ค.-66

80 ยา จ านวน 1 รายการ 974.63            974.63          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 974.63           องค์การเภสัชกรรม 974.63        ราคาต่ าสุด /2566 17-มี.ค.-66

รวมทั้งส้ิน 199,324.64  
รวมทั้งส้ิน 1,112,376.88  

                         (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล)

     นายแพท์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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