
แบบ สขร.1

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

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

1 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1402 ลว 19/02/2564 RO64-017642

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 29,375.03 29,375.03 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1375 ลว 16/02/2564 IV6400118 64037025932

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน 35,965.00 35,965.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1332 ลว 9/02/2564 6402008 64037010783

4 ซ้ือวสัดุงานบา้น 46,994.40 46,994.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1323 ลว 8/02/2564 IVSU6402045 64037013215

5 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1381 ลว 17/02/2564

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1333 ลว 9/02/2564 INV64020079 64037015893

7 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,339.27 1,339.27 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1205 ลว 28/01/2564

8 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ  วงัโตนด นายชูศักด์ิ  วงัโตนด มาตรา 56 (2) (ข)

9 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 5,938.00 5,938.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1357 ลว 11/02/2564 688/014 64037022685

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ลาบอราทอร่ี จ ากัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1374 ลว 16/02/2564 INV2021020004 64037023789

11 ค่าไฟฟ้า สสอ.(ก.พ.64) 794.33 794.33 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

12 ค่าบริการอินเตอร์เนต็ 889.17 889.17 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1315 ลว 5/02/2564

13 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1363 ลว 15/02/2564 INV2021020017 64037176169

14 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 15,654.10 15,654.10 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ท.ี เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัดบ.เค.เอช.ท.ี เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1376 ลว 16/02/2564 KR6403-007 64037079058

15 ซ้ือวสัดุงานบา้น 38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 640211

16 ซ้ือวสัดุงานบา้น 23,882.40 23,882.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1382 ลว 18/02/2564 640208 64037111500

17 ซ้ือวสัดุส านกังาน 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.3010/1382 ลว 17/02/2564 D-018208 64037100115

18 ซ้ือวสัดุบริโภค 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข)

19 ค่าน้ าประปา รพ.(ก.พ.64) 28,274.54 28,274.54 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

20 ค่าน้ าประปา สสอ.(ก.พ.64) 365.94 365.94 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค
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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

1 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1160 ลว 25/1/2564 5333313786

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1157 ลว 25/1/2564 5333294469

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/992 ลว 4/1/2564 5333205410

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดบริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/798 ลว 14/12/2563 8103012126

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1155 ลว 25/1/2564 5448151862

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดบริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1067 ลว 11/1/2564 6200000625

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดบริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/799 ลว 14/12/2563 6200000557

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1068 ลว 11/1/2564 37234

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1066 ลว 11/1/2564 640195

10 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/918 ลว 21/12/2563 IV21000332

11 วสัดุทนัตกรรม 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเวย์ จ ากัด บริษัท ไบโอเวย์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1269 ลว 2/2/2564 QT2021020002 64027457860

12 บริการท าฟันปลอม 28,793.70 28,793.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/980 ลว 30/12/2563 ม.ค.-64 64027454939

13 บริการท าฟันปลอม 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/955 ลว 30/12/2563 ม.ค.-64

14 บริการท าฟันปลอม 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/955 ลว 30/12/2563 ม.ค.-64

15 วสัดุทนัตกรรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1168 ลว 25/1/2564 IV64020024

16 วสัดุทนัตกรรม 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1271 ลว 2/2/2564 5333385715 64027439845

17 วสัดุทนัตกรรม 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1122 ลว 22/1/2564 5333328993

18 วสัดุทนัตกรรม 5,649.00 5,649.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1133 ลว 22/1/2564 5333329002 64027435574

19 วสัดุทนัตกรรม 4,225.00 4,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1110 ลว 19/1/2564 132059

20 วสัดุทนัตกรรม 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1108 ลว 19/1/2564 IVG00055976

21 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 62,085.20 62,085.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1138 ลว 22/1/2564 IV121010610 64037044186

22 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 92,815.32 92,815.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/871 ลว 4/2/2564 IV121010596 64037022755

23 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน ์จ ากัดบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน ์จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1134 ลว 22/1/2564 PM6402-004 64037043219

24 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1135 ลว 22/1/2564 INV6402-0138 64037040653

25 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 14,040.00 14,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดซินเนอร์ จ ากัด บริษัท เมดซินเนอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1136 ลว 22/1/2564 IV6401040 64037038487

26 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,610.00 7,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินเิทค็ จ ากัด บริษัท แอฟฟินเิทค็ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1137 ลว 22/1/2564 D64-00064 64037037061

27 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 23,870.00 23,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/950 ลว 30/12/2563 R0121010135 64037025840

28 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 105.00 105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/949 ลว 30/12/2563 R0121010136

29 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 101,925.00 101,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/948 ลว 30/12/2563 SV001/6401175 64037024189

30 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1294 ลว 3/2/2564 IV21001655 64037088399

31 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1067 ลว 11/1/2564 IV21001644 64037086359

32 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 14,690.00 14,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1187 ลว 27/1/2564 IV21001372 64037075749

33 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอ๊ปโปร อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดบริษัท ทอ๊ปโปร อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1042 ลว 11/1/2564 IV6401081 64037074489

34 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดบริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1186 ลว 27/1/2564 6200000899 64037069331

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 มนีาคม 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 มนีาคม 2564

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 มนีาคม 2564 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1167 ลว 25/1/2564 1166869475 64037068107

36 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1184 ลว 27/1/2564 5333336971 64037066972

37 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,590.75 5,590.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1166 ลว 25/1/2564 5333353103 64037063205

38 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1185 ลว 27/1/2564 IV6400258

39 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,519.75 3,519.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1183 ลว 27/1/2564 IV0081669

40 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1048 ลว 11/1/2564 IV21001435

41 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1295 ลว 3/2/2564 640201436

42 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1498 ลว 28/2/2563

43 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1497 ลว 27/2/2563

44 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1524 ลว 2/3/2563

45 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1544 ลว 3/3/2563

46 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1490 ลว 27/2/2563

47 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1206 ลว 31/1/2563

48 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1203 ลว 31/1/2563

49 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1204 ลว 31/1/2563

50 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1205 ลว 31/1/2563

51 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/870 ลว 27/12/2562

52 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1302 ลว 6/2/2563

53 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1146 ลว 29/1/2563

54 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1301 ลว 6/2/2563

55 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1173 ลว 30/1/2563

55 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1145 ลว 28/1/2563

55 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1192 ลว 31/1/2563

565,991.02 565,991.02

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี
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