
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่

1 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3511 ลว 23/09/2563 RO63-092449

2 ค่าไฟฟ้า สสอ. ก.ย.63 3,201.10 3,201.10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

3 ค่าอินเตอร์เนต็ 859.21 859.21 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3482 ลว 18/09/2563

4 ซ้ือวสัดุงานบา้น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3461 ลว 16/09/2563 1/4

5 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้โรงพยาบาล24,251.40 24,251.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3183 ลว 25/08/2563 IV630930/012 63107050738

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน 722.00 722.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3503 ลว 22/09/2563 102081454574

7 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณี  เจริญลาภ น.ส.อรณี  เจริญลาภ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3501 ลว 22/09/2563 63107062365

8 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เก่ง ดีไซน ์หว้ยแถลง ร้าน เก่ง ดีไซน ์หว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3504 ลว 22/09/2563 08/036

9 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3552 ลว 28/09/2563

10 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 22,844.81 22,844.81 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3184 ลว 25/08/2563 IVDT102563006 63107075740

11 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3563 ลว 22/09/2563

12 ซ้ือวสัดุบริโภค 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3562 ลว 29/09/2563 1166205224 63107068269

13 ซ้ือวสัดุงานบา้น 8,493.66 8,493.66 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3502 ลว 22/09/2563 IV3091133 63107067187

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,475.00 3,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3475 ลว 19/09/2563

15 ซ้ือวสัดุบริโภค 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3492 ลว 21/09/2563 3/4 63107079367

16 ซ้ือวสัดุงานบา้น 16,490.00 16,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3493 ลว 21/09/2563 2/4 63107083442

17 ซ้ือวสัดุส านกังาน 31,142.00 31,142.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3494 ลว 21/09/2563 4/4 63107084483

18 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3505 ลว 22/09/2563 INV2020090018

19 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3483 ลว 18/09/2563 INV2020090006

20 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3521 ลว 24/09/2563 INV2020090017 63107134224

21 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ยานพาหนะ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3185 ลว 23/09/2563 0352/008 63107112212

22 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/41 ลว 2/10/2563 INV6310060008 63107132583

23 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร(ต่ ากวา่เกณฑ์) 4,390.00 4,390.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/81 ลว 6/10/2563 INV6310060009

24 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/82 ลว 6/10/2563

25 ค่าน้ าประปา รพ.(ก.ย.63) 40,707.29 40,707.29 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

26 ค่าน้ าประปา สสอ.(ก.ย.63) 243.96 243.96 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

27 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 32,351.00 32,351.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3206 ลว 26/08/2563 4648/93 63107109352

28 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,727.20 11,727.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ หจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3523 ลว 24/09/2563 000008 63107158313

29 ซ้ือวสัดุงานบา้น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3512 ลว 23/09/2563 IV006309024 63107160414

30 ซ้ือวสัดุงานบา้น 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3524 ลว 24/09/2563 IV006310004 63107159369

31 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3207 ลว 26/08/2563 A30240-6309-0060

32 ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,215.52 1,215.52 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลเอ็นดับเบิ้ลยู โฮสต้ิง ร้าน แอลเอ็นดับเบิ้ลยู โฮสต้ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3522 ลว 24/09/2563 INV004792

33 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/126 ลว 8/10/2563 DIV631002 63107206278

34 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 21,358.00 21,358.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/102 ลว 7/10/2563 INV6310100051 63107185759

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่
เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ซ้ือวสัดุส านกังาน 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด บ.นาฟ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/101 ลว 7/10/2563 IVC6310/058 63107186789

36 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3261 ลว 31/08/2563 GDIV-NMA63-10/020 63107168509

37 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3565 ลว 29/09/2563

38 ซ้ือบริการอินเตฮร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3202 ลว 26/08/2563 63107210454

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,117.67 22,117.67 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/32 ลว 2/10/2563 IV6300721 63107169870

40 ซ้ือวสัดุงานบา้น 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/128 ลว 8/10/2563 IVSU6308113

41 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/127 ลว 8/10/2563 INV6310110005

42 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/192 ลว16/10/2563

43 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/152 ลว 12/10/2563 RO63-097251

44 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/77 ลว 6/10/2563 INV2020100012

45 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 865.63 865.63 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/130 ลว 8/10/2563

46 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/76 ลว 6/10/2563 INV6310160009

47 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/205 ลว 19/10/2563

48 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาทวดี ร้าน วาทวดี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/193 ลว 16/10/2563 2760/56

49 ซ้ือวสัดุส านกังาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/75 ลว 6/10/2563 INV63100049 63107310280

50 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/96 ลว 7/10/2563 IVSU6310040 63107308992

51 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,324.18 1,324.18 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1 ลว 1/10/2563

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อึง้ชุนหลี ร้าน อึง้ชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/222 ลว 21/10/2563 0481/10

53 ซ้ือวสัดุส านกังาน 32,959.00 32,959.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/36 ลว 2/10/2563 6310004 63107329779

54 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/231 ลว 22/10/2563 INV63100086 63107353261

55 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/161 ลว 14/10/2563 INV63100087 63107351460

56 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/223 ลว 21/10/2563 20/1

57 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/221 ลว 21/10/2563 19/1

58 ซ้ือวสัดุบริโภค 47,443.80 47,443.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/215 ลว 20/10/2563 1166313512 63107350485

59 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/37 ลว 2/10/2563 RCPT-00119/64
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แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่
เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ลงชือ่                                               ผู้ส่งบลิ ลงชือ่                                                  พัสดุ ลงชือ่                                                        บญัชี /การเงิน

(                                                     ) (                                                        ) (                                                             )

วนัที่ วนัที่ วนัที่



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่

1 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 113,620.00 113,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2978 ลว 31/7/2563 SV001/6308113 63107285295

2 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 107,055.00 107,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3243 ลว 28/8/2563 SV001/6309126 63017286693

3 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 4,655.00 4,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3242 ลว 28/8/2563 R0120090126

4 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 31,095.00 31,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3241 ลว 28/8/2563 R0120090125 63107286769

5 ส่วนประกอบของเลือด 38,170.00 38,170.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2979 ลว 31/7/2563 ส.ค.-63 63107285207

6 ส่วนประกอบของเลือด 39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/344 ลว 28/8/2563 ก.ย.-63 63017286633

7 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3291 ลว 8/9/2563 INV6309-0464 63107285090

8 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3382 ลว 8/9/2563 PM6309-117 63017284938

59 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 79,160.00 79,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/94 ลว 7/10/2563 IV-120100444 63117070513

60 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/74 ลว 6/10/2563 IV-120100443 63117068130

61 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 82,376.54 82,376.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/61 ลว 5/10/2563 IV-120100400 63117065735

62 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 98,902.90 98,902.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/35 ลว 2/10/2563 IV-120100438 63117060732

63 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 97,980.00 97,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3515 ลว 23/9/2563 IV-120100084 63117057899

64 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 99,671.76 99,671.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3514 ลว 22/9/2563 IV-120100076 63117056188

65 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3488 ลว 21/9/2563 IV-120100064 63117047876

66 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3484 ลว 18/9/2563 IV6310-0053 63117045704

67 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 80,640.00 80,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอ้ปซายนเ์มด จ ากัด บริษัท ทอ้ปซายนเ์มด จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3485 ลว 18/9/2563 IV6310007 63117044821

68 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,027.36 34,027.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3487 ลว 18/9/2563 IV-220100007 63117030940

69 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,420.00 15,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3486 ลว 18/9/2563 151144 63117034418

70 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/95 ลว 7/10/2563 INV-20-1566 63117036273

71 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/34 ลว 2/10/2563 IV20-39012 63117040307

72 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/33 ลว 2/10/2563 INV6310-0393 63117044326

2,357,407.33 2,357,407.33 z

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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