
แบบ สขร.1

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

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

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 21,772.08 21,772.08 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/875 ลว 21/12/2563 IV6300917 64017205413

2 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,284.37 1,284.37 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/718 ลว 3/12/2563

3 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมชืน่ใจ ร้าน น้ าด่ืมชืน่ใจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/897 ลว 22/12/2563

4 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/588 ลว 25/11/2563 RCPT-01903/64

5 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/892 ลว 23/12/2563 RO63-123373

6 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/615 ลว 27/11/2563 0383/008

7 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/876 ลว 21/12/2563 0400/008

8 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/616 ลว 27/11/2563 0384/008

9 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/633 ลว 30/11/2563 0387/008 64017152850

10 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 6,435.00 6,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/820 ลว 14/12/2563 0394/008 64017159955

11 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 6,308.00 6,308.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/855 ลว 15/12/2563 687/014 64017207895

12 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/706 ลว 1/12/2563 010/01

13 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/890 ลว 22/12/2563 15/5 64017204707

14 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/896 ลว 22/12/2563 19/5

15 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/837 ลว 15/12/2563 DIV631204 64017296023

16 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/880 ลว 21/12/2563

17 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/645 ลว 1/12/2563 011/01

18 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/853 ลว 17/12/2563 012/01 64017298177

19 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/903 ลว 24/12/2563

20 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนธาน ีมทส. เทคโนธาน ีมทส. มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/900 ลว 23/12/2563 LSU64001022

21 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จงเจริญการค้า ร้าน จงเจริญการค้า มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/893 ลว 23/12/2563 012/18 64017301873

22 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/887 ลว 22/12/2563 16/4 64017121967

23 ซ้ือวสัดุงานบา้น 26,611.00 26,611.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/886 ลว 22/12/2563 17/4 64017112185

24 ซ้ือวสัดุบริโภค 13,440.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/888 ลว 22/12/2563 18/4 64017123784

25 ซ้ือวสัดุส านกังาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/911 ลว 25/12/2563 INV63120107 64017308887

26 ซ้ือวสัดุงานบา้น 43,527.60 43,527.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/560 ลว 22/12/2563 7 64017310785

27 ค่าไฟฟ้า สสอ. (ธ.ค.63) 1,339.98 1,339.98 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

28 ค่าไฟฟ้า สสอ. (พ.ย.63) 962.95 962.95 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

29 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ธ.ค.63) 31,817.00 31,817.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/585 ลว 25/11/2563 IVDT012564006 64017107709

30 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/970 ลว 30/12/2563 RO64-001152

31 ค่าไฟฟ้า รพ. (ธ.ค.63) 155,850.18 155,850.18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

32 ค่าไฟฟ้า รพ. (ธ.ค.63) 667.74 667.74 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

33 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ธ.ค.63) 33,026.00 33,026.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/586 ลว 25/11/2563 4891/98 64017145346

34 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/587 ลว 25/11/2563 A30240-6312-0081

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 มกราคม 2564

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 มกราคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 847.44 847.44 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/642 ลว 30/11/2563

36 ค่าน้ าประปา รพ. (ธ.ค.63) 31,096.89 31,096.89 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

37 ค่าน้ าประปา สสอ. (ธ.ค.63) 304.95 304.95 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

38 จ้างเหมาบริการจัดการขยะติดเชือ้โรงพยาบาล 31,507.50 31,507.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/589 ลว 25/11/2563 IV631231/180 64017353696

39 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,059.00 3,059.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/899 ลว 22/12/2563 012/003

40 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,275.00 4,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/895 ลว 22/12/2563 013/003

41 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,583.00 3,583.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/894 ลว 22/12/2563 014/003

42 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1036 ลว 7/01/2564 RO64-002127

43 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/969 ลว 30/12/2563

44 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 36,000.50 36,000.50 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/910 ลว 24/12/2563 INV6401070052 64017398741

45 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/917 ลว 24/12/2563 INV6401070051

46 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/596 ลว 25/11/2563

47 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/590 ลว 25/11/2563 64017445972

48 ประกันสังคม 114,594.00 114,594.00 ส านกังานประกันสังคม ส านกังานประกันสังคม

49 ช าระภาษี 2,005.13 2,005.13 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

50 ช าระภาษี 22,548.00 22,548.00 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

51 ช าระภาษี 162.50 162.50 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

52 ซ้ือบริการมิเตอร์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 23,532.00 23,532.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/637 ลว 30/11/2563 005351/108 64017476790

53 ซ้ือวสัดุส านกังาน 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/932 ลว 28/12/2563 014379 64017504939

54 ซ้ือวสัดุงานบา้น 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/976 ลว 30/12/2563 IV006312079 64017447125

55 ซ้ือวสัดุงานบา้น 10,935.40 10,935.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/942 ลว 29/12/2563 IVSU6401001 64017449926

56 ซ้ือวสัดุงานบา้น 35,374.20 35,374.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/943 ลว 29/12/2563 IVSU6401021 64017453301

57 ซ้ือวสัดุงานบา้น 30,002.80 30,002.80 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/944 ลว 29/12/2563 IVSU6401030 64017460566

58 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,324.88 11,324.88 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/978 ลว 30/12/2563 IV4010416 64017490577

59 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1018 ลว 6/01/2564 RO64-003531

60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 30,757.39 30,757.39 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1083 ลว 14/01/2564 IV6400029 64017509726

61 ซ้ือวสัดุงานบา้น 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/986 ลว 4/01/2564 IVSU6401037 64017463136

62 ซ้ือวสัดุส านกังาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/977 ลว 30/12/2563 INV64010020 64017465599

63 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1065 ลว 12/01/2564

64 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1074 ลว 13/01/2564 RO64-005630

65 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1082 ลว 14/01/2564 DIV640103 64017475629

66 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/931 ลว 28/12/2563 GDIV-NMA64-01/020 64017488263

67 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีคิวทมูิเตอร์ หจก.ซีคิวทมูิเตอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1041 ลว 8/01/2564 1485/30 64017481750

68 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,161.38 1,161.38 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/960 ลว 30/12/2563



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 มกราคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

69 ซ้ือวสัดุบริโภค 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.3011102 ลว 18/01/2564 1166781805 64027001415

70 ซ้ือวสัดุส านกังาน 38,791.00 38,791.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/979 ลว 30/12/2563 6401008 64017561720

71 ซ้ือวสัดุส านกังาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1077 ลว 12/01/2564 RE2021010004 64027011825

72 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,928.00 2,928.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1080 ลว 12/01/2564 20/4

73 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดหจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1078 ลว 12/01/2564 INV2021010014 64027024605

74 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดหจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1084 ลว 14/01/2564 INV2021010015 64027015297

75 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/959 ลว 30/12/2563 0504/011

76 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 13,020.00 13,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1038 ลว 06/01/2564 0505/011 64027037258

77 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1079 ลว 12/01/2564 0507/011

78 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 10,545.00 10,545.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1075 ลว 13/01/2564 0508/011 64027029520

79 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1091 ลว 15/01/2564 0509/011

80 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1123 ลว 20/01/2564 0512/011

81 ซ้ือวสัดุงานบา้น 24,524.40 24,524.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1085 ลว 14/01/2564 8 64027025801

82 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ ร้าน อู ่ส.เซอร์วสิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1111 ลว 19/01/2564 013/01

83 จ้างบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/920 ลว 25/12/2563 RCPT-02546/64

84 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1122 ลว 20/01/2564 RO64-007753

85 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1112 ลว 19/01/2564

86 ซ้ือวสัดุส านกังาน 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1152 ลว 25/01/2564 INV64010075 64027000321

87 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1154 ลว 25/01/2564 RO64-008567

ลงชือ่                                                     ผู้ส่งบลิ ลงชือ่                                                 พัสดุ ลงชือ่                                                          บญัชี /การเงิน

(                                                          ) (                                                       ) (                                                                )

วนัที่ วนัที่ วนัที่



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจง้หน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง เลขที/่เล่มที่

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/555 ลว 23/11/2563 IV120120062 63127384106

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,300.00 29,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/573 ลว 24/11/2563 IV120120072 63127412335

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/536 ลว 18/11/2563 152424 63127398679

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดับริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/537 ลว 18/11/2563 IV6312-0193 63127395545

5 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 665.00 665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากดับริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/318 ลว 30/10/2563 R0120110135 วางบิบแล้ว

6 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 98,605.00 98,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดับริษัท อนิโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/325 ลว 30/10/2563 SV001/6311135 63127401642

7 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 31,320.00 31,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากดับริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/319 ลว 30/10/2563 R0120110134  วางบิลแล้ว 63127408700

8 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1,428.00 1,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/540 ลว 18/11/2563 IV6302278

9 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/544 ลว 18/11/2563 637101

10 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก จ ากดับริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติก จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/538 ลว 18/11/2563 5448110824

11 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/539 ลว 18/11/2563 5332872766 64017094568

12 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,066.50 17,066.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/693 ลว 2/12/2563 5332979472 64017107441

13 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/694 ลว 2/12/2563 5332983089 64017108085

14 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/698 ลว 2/12/2563 631201763 64017012588

15 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 118,115.00 118,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/469 ลว 10/11/2563 631201204 64017010674

16 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดับริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/690 ลว 2/12/2563 6200008783 64017023562

17 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/648 ลว 1/12/2563 INV2020120008 64017097245

18 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/749 ลว 4/12/2563 INV2020110002 64017113858

19 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี เอน็ ที เมดิคอล โปรดักส์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/717 ลว 3/12/2563 INV2020120004 64017109178

20 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดับริษัท ท๊อปโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/563 ลว 18/11/2563 IV6312043 64017081309

21 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดับริษัท ท๊อปโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/699 ลว 5/12/2563 IV6312044 64017083213

22 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั บริษัท ไปโอคอททอน จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/696 ลว 2/12/2563. IV20015341 64017089225

23 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั บริษัท ไปโอคอททอน จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/775 ลว 8/12/2563 IV20015634 64017118523

24 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดับริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/697 ลว 2/12/2563 637090 64017014284

25 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุนยว์านิช อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดับริษัท บุนยว์านิช อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/695 ลว 2/12/2563 FM630312 64017017666

26 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6,717.45 6,717.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/692 ลว 2/12/2563 IV0081116 64017019641

27 วัสดุการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.บ.ีซี.อนิฟอร์เมชั่น จ ากดับริษัท เอม็.บ.ีซี.อนิฟอร์เมชั่น จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/689 ลว 2/12/2563 20200206 64017029623

28 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 96,020.04 96,020.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/787 ลว 9/12/2563 IV120120363 64017219627

29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,095.60 79,095.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/774 ลว 8/12/2563 IV120120361 64017210891

30 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41,761.36 41,761.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/762 ลว 7/12/2563 IV220120034 64017205183

31 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,620.00 48,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/745 ลว 4/12/2563 152675 64017192515

32 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากดั บริษัท ท้อปซายน์เมด จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/746 ลว 4/12/2563 IV6312101 64017190721

เลขทีโ่ครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจง้หน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง เลขที/่เล่มที่
เลขทีโ่ครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

33 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/747 ลว 4/12/2563 INV6312-0457 64017189339

34 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จ ากดับริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/788 ลว 9/12/2563 IV6312027 64017178956

35 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดับริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/9450 ลว 14/12/2563 IV6312-1000 64017177315

36 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/748 ลว 4/12/2563 IV220120033 64017175849

37 ส่วนประกอบของเลือด 29,910.00 29,910.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบืริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนยบืริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/328 ลว 30/10/2563 พ.ย.-63 64017199255

38 วัสดุทันตกรรม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิชั่น จ ากดั บริษัท เดนทัล วิชั่น จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/828 ลว 15/12/2563 IV6314128

39 วัสดุทันตกรรม 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/829 ลว 15/12/2563 256312/00969

40 วัสดุทันตกรรม 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/830 ลว 15/12/2563 IVD0073670

41 วัสดุทันตกรรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/905 ลว 24/12/2563 143120259

42 วัสดุทันตกรรม 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดับริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/907 ลว 24/12/2563 131027

43 วัสดุทันตกรรม 2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดับริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/650 ลว 1/12/2563 130324

44 วัสดุทันตกรรม 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/904 ลว 24/12/2563 IN6312-2272 64017305926

45 วัสดุทันตกรรม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/649 ลว 1/12/2563 IN6312-0740 64017304360

46 วัสดุทันตกรรม 6,241.50 6,241.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/906 ลว 24/12/2563 5333147414 64017303030

47 วัสดุทันตกรรม 8,705.00 8,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดับริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/817 ลว 14/12/2563 IV2012100992 64017301572

48 บริการท าฟันปลอม 14,840.90 14,840.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านฟัน โครราช จ ากดั บริษัท บ้านฟัน โครราช จ ากดั มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/636 ลว 30/11/2563 BI6312051 64017300133

49 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/815 ลว 23/12/2562

50 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/963 ลว 6/1/2563

1,135,032.85 1,135,032.85
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(                                                       ) (                                                       )

วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี/การเงิน
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