
กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2563 แบบ สขร.1

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

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

1 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดบริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/226 ลว 20/10/2563 SC63100310 63137019703

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/164 ลว 14/10/2563 IV20013512 63127018049

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/190 ลว 19/10/2563 IV20013755 63127015832

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/200 ลว 19/10/2563 IV20013865

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,562.40 1,562.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/189 ลว 19/10/2563 1166334784

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/188 ลว 19/10/2563 5332710420

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/204 ลว 19/10/2563 220017826

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/203 ลว 19/10/2563 631004265

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดบริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/220 ลว 19/10/2563 IV6302942

10 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,764.00 3,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเนท ์เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเนท ์เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/219 ลว 19/10/2563 IV6302273

11 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/198 ลว 19/10/2563 656015

12 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,969.10 3,969.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/209 ลว 19/10/2563 IV0080672

13 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/210 ลว 19/10/2563 IV0080611

14 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,230.00 3,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/143 ลว 12/10/2563 BL63-10/436

15 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/411 ลว 25/10/2562

16 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/355 ลว 5/11/2562

17 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/254 ลว 30/10/2562

18 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/234 ลว 29/10/2562

19 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/275 ลว 31/10/2562

20 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/313 ลว 1/11/2562

21 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3550 ลว 30/9/2562

22 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/233 ลว 29/10/2562

23 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/253 ลว 30/10/2562

24 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/371 ลว 6/11/2562

25 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/471 ลว 18/11/2562

26 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/417 ลว 8/11/2562

27 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/418 ลว 8/11/2562

28 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/372 ลว 6/11/2562

29 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/424 ลว 11/11/2562

30 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/463 ลว 15/11/2562

31 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/445 ลว 13/11/2562

32 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/425 ลว 11/11/2562

33 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/444 ลว 13/11/2562

34 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/426 ลว 11/11/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2563 แบบ สขร.1

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

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่
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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
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35 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/464 ลว 15/11/2562

36 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/279 ลว 31/10/2562

37 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/278 ลว 31/10/2562

38 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/277 ลว 31/10/2562

39 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/447 ลว 13/11/2562

40 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/265 ลว 30/10/2562

41 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3552 ลว 27/9/2562

42 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/691 ลว 6/12/2562

43 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/419 ลว 8/11/2562

44 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/648 ลว 3/12/2562

45 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/715 ลว 9/12/2562

46 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/397 ลว 7/11/2562

47 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/713 ลว 9/12/2562

48 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/714 ลว 9/12/2562

49 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/541 ลว 27/11/2562

50 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/696 ลว 6/12/2562

60,846.30 60,846.30

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี



แบบ สขร.1

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

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

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,825.70 4,825.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน อึง้ชุนหลี ร้าน อึง้ชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/553 ลว 23/11/2563 0515/11

2 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จองรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/521 ลว 17/11/2563

3 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จองรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/571 ลว 24/11/2563

4 ซ้ือบริการ BMS-HoSxP 26,125.00 26,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัดบ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/511 ลว 17/11/2563 IV6311175 63127025581

5 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/309 ลว 27/10/2563 RCPT-0072/64

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/403 ลว 4/11/2563 INV63110071

7 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/405 ลว 4/11/2563 INV63110079

8 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/404 ลว 4/11/2563 INV63110080

9 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/406 ลว 4/11/2563 INV63110078

10 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/407 ลว 4/11/2563 INV63110081

11 ซ้ือวสัดุบริโภค 48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 1166502845

12 ซ้ือวสัดุงานบา้น 14,380.80 14,380.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/472 ลว 11/11/2563 3 63127135412

13 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง (ประเทศไทย)หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนีย่ร่ิง (ประเทศไทย)มาตรา 56 (2) (ข) INV2020120001

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง (ประเทศไทย)หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนีย่ร่ิง (ประเทศไทย)มาตรา 56 (2) (ข) INV2020110023

15 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/611 ลว 27/11/2563

16 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/561 ลว 23/11/2563 RO63-112226

17 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้โรงพยาบาล25,536.00 25,536.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) IV631130/088

18 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) 11/5

19 ซ้ือบริการใช้มิเตอร์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,417.20 28,417.20 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) 005016/101

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน 17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) 005015/101

21 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/641 ลว 30/11/2563 RO63-114798

22 ค่าน้ าประปา รพ.(พ.ย.63) 24,659.01 24,659.01 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

23 ค่าน้ าประปา สสอ.(พ.ย.63) 428.00 428.00 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

24 ค่าไฟฟ้า รพ.(พ.ย.63) 170,262.64 170,262.64 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

25 ซ้ือวสัดุงานบา้น 39,778.00 39,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/558 ลว 23/11/2563 10/4 63127280603

26 ซ้ือวสัดุบริโภค 29,124.00 29,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/556 ลว 23/11/2563 12/4 63127267523

27 ซ้ือวสัดุส านกังาน 24,340.00 24,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/557 ลว 23/11/2563 13/4 63127279116

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,157.00 5,157.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV6312030006

29 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/672 ลว  1/12/2563

30 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 32,631.00 32,631.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/320 ลว 27/10/2563 4826/97 63127231038

31 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 24,024.92 24,024.92 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/310 ลว 27/10/2563 IVDT122563006 63127265250

32 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/771 ลว 8/12/2563 RO63-116346

33 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง12,775.00 12,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) 0393/008

34 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,981.00 1,981.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/250 ลว 27/10/2563 A30240-6311-0074

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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35 ซ้ือวสัดุงานบา้น 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV006310065

36 ซ้ือวสัดุงานบา้น 37,749.60 37,749.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 4

37 ซ้ือวสัดุงานบา้น 41,173.60 41,173.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 5

38 ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ 96,856.00 96,856.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายการบนินกแอร์ จ ากัด บ.สายการบนินกแอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/146 ลว 9/10/2563 63127201671

39 จ้างเหมาบริการรถตู้ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสารวตัร  เสพสวสัด์ิ นายสารวตัร  เสพสวสัด์ิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/242 ลว 22/10/2563 63127205054

40 จ้างเหมาบริการรถตู้ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกุลชาติ  ฝ้ายนาฬิผล นายกุลชาติ  ฝ้ายนาฬิผล มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/243 ลว 22/10/2563 63127214469

41 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข)

42 ซ้ือวสัดุงานบา้น 21,828.00 21,828.00 บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IVSU6312014

43 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข)

44 ซ้ือวนัสุการแพทย์ 22,636.05 22,636.05 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV6300881

45 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) DIV631201

46 ค่าไฟฟ้ารพ. 721.71 721.71 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

47 ค่าไฟฟ้ารพ. 1,857.88 1,857.88 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

48 ซ้ือวสัดุส านกังาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/674 ลว 1/12/2563 INV2020110006 63127294876

49 ซ้ือวสัดุงานบา้น 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ว ีแอนด์ ว ีเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดบ.ว ีแอนด์ ว ีเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) 63/574

50 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63120032

51 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63120033

52 ซ้ือวสัดุบริโภค 48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 1166574975

53 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข)

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นแอนด์ท ีเมดิทอป (2007)หจก.เอ็นแอนด์ที่ เมดิทอป (2007) มาตรา 56 (2) (ข) BL50933

55 ประกันสังคม 48,888.00 48,888.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานประกันสังคม ส านกังานประกันสังคม มาตรา 56 (2) (ข)

56 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 24,330.00 24,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV6312090051
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