
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี/เล่มท่ี

1 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลห้วยแถลง เทศบาลต าบลห้วยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1708 ลว 26/03/2564 RCPT-04063/64
2 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1952 ลว 22/04/2564 RO64-038392
3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานิตย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1830 ลว 7/04/2564 8/1 64057001055
4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1923 ลว 19/04/2564 INV64040077 64057002032
5 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละออง  อิสรา นางสาวละออง  อิสรา มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2013 ลว 29/04/2564 64057063998
6 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 8,825.00 8,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยยง วาณิชย์ ร้าน ไทยยง วาณิชย์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2011 ลว 29/04/2564 592/75 64057054250
7 ซ้ือสมุนไพร 7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง นางพบพร  เทือกเถาว์ นางพบพร  เทือกเถาว์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2012 ลว 29/04/2564 64057056409
8 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1971 ลว 26/04/2564
9 ซ้ือวัสดุบริโภค 53,286.00 53,286.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1991 ลว 28/04/2564 1167336222 64057032101
10 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 3,536.00 3,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1984 ลว 27/04/2564 025/2
11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1645 ลว 19/03/2564 021/003
12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,558.50 47,558.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1707 ลว 26/03/2564 IVDT052564006 64057052160
13 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 43,185.20 43,185.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1965 ลว 23/04/2564 640408 64057157542
14 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 35,438.40 35,438.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1957 ลว 22/04/2564 640406 64057148669
15 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1955 ลว 22/04/2564 IVSU6404060 64057122481
16 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 11,213.60 11,216.60 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1954 ลว 22/04/2564 IVSU6404064 64057114818
17 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 17,462.40 17,462.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1953 ลว 22/04/2564 IVSU6405005 64057111551
18 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2006 ลว 29/04/2564
19 ซ้ือบบริการโทรศัพท์ 1,128.85 1,128.85 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1944 ลว 21/04/2564
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 29,893.41 29,893.41 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2004 ลว 29/04/2564 IV6400309 64057146010
21 ค่าไฟฟ้า (รพ. เม.ย.64) 226,727.60 226,727.60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

22 ค่าไฟฟ้า (รพ.แห่งใหม่ เม.ย.64) 3,233.69 3,233.69 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,789.00 40,789.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1754 ลว 31/03/2564 6405001 64057134261
24 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1753 ลว 31/03/2564 5147/103 64057133944
25 ค่าน้ าประปา (รพ. เม.ย.64) 31,516.85 31,516.85 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

26 ค่าน้ าประปา (สสอ. เม.ย.64) 243.96 243.96 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,302.30 6,302.30 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเอสทีพีรวมก๊าซ หจก.โคราชเอสทีพีรวมก๊าซ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1755 ลว 31/03/2564 SE6401-0131
28 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไก่แจ้ก๊อปป้ี ร้าน ไก่แจ้ก๊อปป้ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2091 ลว 7/05/2564 147/007
29 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,144.50 10,144.50 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2007 ลว 29/04/2564 INV6405060052 64057222740
30 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2082 ลว 6/05/2564
31 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1734 ลว 30/03/2564 64057233492
32 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 18,489.60 18,489.60 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1940 ลว 20/04/2564 IVSU6404016 64057421710
33 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,320.00 9,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1939 ลว 20/04/2564 IVSU6404003 64057416353
34 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 23,497.20 23,497.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1945 ลว 21/04/2564 IVSU6404022 64057372909
35 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 24,139.20 24,139.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1937 ลว 20/04/2564 640328 64057352530
36 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 42,414.80 42,414.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1938 ลว 20/04/2564 640417 64057360153
37 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 18,275.60 18,275.60 เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัดบ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2071 ลว 5/05/2564 IV64040726 64057249231
38 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือโรงพยาบาล31,371.60 31,371.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1803 ลว 02/04/2564 IV640430/024 64057245903
39 ประกันสังคม 117,392.00 117,392.00 ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี/เล่มท่ี

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1994 ลว 28/04/2564
41 กรมสรรพากร 36,250.14 36,250.14 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

42 กรมสรรพากร 545.79 545.79 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

43 กรมสรรพากร 8,414.00 8,414.00 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

44 กรมสรรพากร 874.58 874.58 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

45 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1936 ลว 20/04/2564 INV64040101 64057336712
46 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1935 ลว 20/04/2564 INV64040100 64057336301
47 ซ้ือวัสดุบริโภค 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2121 ลว 11/05/2564 1167401847 64057235891
48 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2038 ลว 30/04/2564 RO64-040959
49 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2122 ลว 11/05/2564 RO64-043370
50 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1934 ลว 20/04/2564 DIV640503 64057234346
51 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2155 ลว 13/05/2564
52 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 6,349.00 6,349.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2073 ลว 5/05/2564 028/2 64057349506
53 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 2,671.29 2,671.29 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2133 ลว 12/05/2564
54 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนโนนกระสัง วิสาหกิจชุมชนโนนกระสัง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2141 ลว 12/05/2564 9/3
55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2074 ลว 05/05/2564 INV64050055
56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2072 ลว 05/05/2564 INV64050059 64057338097
57 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 852.79 852.79 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1966 ลว 23/04/2564
58 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1958 ลว 22/04/2564 GDIV-NMA64-05/020 64057363988
59 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2163 ลว 14/05/2564 019/01 64057440736
60 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2165 ลว 14/05/2564 018/01

61 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2017 ลว 30/04/2564 016/01
62 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2085 ลว 06/05/2564 017/01 64057446595
63 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2162 ลว 14/05/2564 RO64-045347
64 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 11,324.88 11,324.88 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2191 ลว 19/05/2564 IV4050668 64057424499
65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2084 ลว 06/05/2564 INV64050073
66 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 785.00 785.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1709 ลว 26/03/2564 A30240-6404-0025
67 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 5,938.00 5,938.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซินย่งเฮงวิทยุ ร้าน ซินย่งเฮงวิทยุ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2192 ลว 19/05/2564 689/014 64057457329
68 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 23,874.82 23,874.82 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2164 ลว 14/05/2564 IV6400340 64067023376
69 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัดบ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2218 ลว 21/05/2564 200473
70 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,128.85 1,128.85 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1986 ลว 27/04/2564
71 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2142 ลว 12/05/2564 IV006405033 64067000186
72 ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด บ.ซี ดี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2123 ลว 11/05/2564 IV21-001 64067000354
73 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จิราทิพย์ แพทย์ภัณฑ์ ร้าน จิราทิพย์ แพทย์ภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2158 ลว 13/05/2564 IV64/0132 64067022698
74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอซ์ทอยส์ โคราช ร้าน ไซ์ทอยส์ โคราช มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2207 ลว 21/05/2564
75 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองเจริญพลาสติก ร้าน ทองเจริญพลาสติก มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2217 ลว 21/05/2564 0820/017
76 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 572.00 572.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไก่แจ้ก๊อปป้ี ร้าน ไก่แจ้ก๊อปป้ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2212 ลว 21/05/2564 022/147
77 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,970.00 1,970.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลังพลาซ่า จ ากัด บ.คลังพลาซ่า จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2215 ลว 21/05/2564 12191/244
78 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,353.00 3,353.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลังพลาซ่า จ ากัด บ.คลังพลาซ่า จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2214 ลว 21/05/2564 12196/244
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79 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลังพลาซ่า จ ากัด บ.คลังพลาซ่า จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2216 ลว 21/05/2564 12192/244
80 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2211 ลว 21/05/2564 INV64050086 64057455256
81

ลงช่ือ                                                     ผู้ส่งบิล ลงช่ือ                                                 พัสดุ ลงช่ือ                                                          บัญชี/การเงิน
(                                                          ) (                                                       ) (                                                                )
วันท่ี วันท่ี วันท่ี


