
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 24,909.60 24,909.60 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอลจ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3256 ลว 17/09/2564 IVSU6409086 64107150356
2 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3276 ลว 21/09/2564 050/2 64107076510
3 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,880.00 9,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3304 ลว 27/09/2564 053/2 64107077080
4 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,763.00 4,762.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3296 ลว 23/09/2564 51/2
5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3262 ลว 20/09/2564 DIV641001 64107151310
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3263 ลว 20/09/2564 6410004 64107179831
7 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3060 ลว 27/08/2564 64107114476
8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3186 ลว 9/09/2564 INV64090132 64107172647
9 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3272 ลว 21/09/2564 INV64090130 64107173683
10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3273 ลว 21/09/2564 INV64090131 64107174960
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3226 ลว 14/09/2564 INV64090133 64107171981
12 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,132.92 1,132.92 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3095 ลว 31/08/2564
13 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3049 ลว 26/08/2564 A30240-6409-0060
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,595.00 21,595.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3245 ลว 16/09/2564 6409037 64107112531
15 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3303 ลว 27/09/2564 RO64-093648
16 ซ้ือวัสดุบริโภค 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3323 ลว 28/09/2564 1168235235 64107181273
17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,650.00 35,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากัด บ.ท็อมัลติพร้ินทส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3321 ลว 28/09/2564 045862 64107043687
18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3305 ลว 27/09/2564 INV64090142
19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3306 ลว 27/09/2564 INV64090141
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3372 ลว 30/09/2564 SO6410041
21 ค่าไฟฟ้า รพ. 228,227.93 228,227.93 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
22 ค่าไฟฟ้า รพ. 8,431.73 8,431.73 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
23 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 14,156.10 14,156.10 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3391 ลว 04/10/2564 IV4100243 64107224674
24 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3371 ลว 30/09/2564 RO64-095625
25 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 13,930.00 13,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีตังค์ ร้าน มีตังค์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3295 ลว 23/09/2564 17/2 64107113403
26 ค่าน้ าประปา รพ. ก.ย.64 34,432.60 34,432.60 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
27 ค่าน้ าประปา สสอ. ก.ย.64 243.96 243.96 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
28 จ้างเหมาบริการจัดการขยะติดเช้ือโรงพยาบาล 94,007.70 94,007.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์หจก.ไทยเอ็น ไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3097 ลว 31/08/2564 IV640930/234 64107190116
29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3384 ลว 1/10/2564 SO6410053
30 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3220 ลว 10/09/2564 IV006409095 64107231385
31 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 62,211.60 62,211.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3059 ลว 27/08/2564 IVDT102564006 64107098385
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,684.16 27,684.16 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3461 ลว 12/10/2564 IV6400994 64107197003
33 ประกันสังคม 60,114.00 60,114.00 ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม
34 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3438 ลว 6/10/2564 054/2 64107247518
35 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3297 ลว 23/09/2564
36 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3187 ลว 8/09/2564 GDIV-NMA64-10/020 64107248286
37 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3451 ลว 11/10/2564 RO64-099677
38 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3236 ลว 16/09/2564 IV64-10-12 64107249847
39 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3237 ลว 16/09/2564 IV64-10-11 64107256000
40 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3238 ลว 16/09/2564 IV64-10-10 64107257573

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-31 ตุลาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

41 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,797.86 27,797.86 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3501 ลว 19/10/2564 IV6401092 64107306347
42 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3502 ลว 19/10/2564 RO64-102824
43 กรมสรรพากร 1,049.00 1,049.00 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
44 กรมสรรพากร 11,041.35 11,041.35 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
45 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3512 ลว 20/10/2564 009/02
46 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3511 ลว 20/10/2564 DIV641003 64107294931
47 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 69,852.07 69,852.07 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัดบ.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3462 ลว 12/10/2564 KR6409-052 64107285841
48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,692.00 40,692.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3324 ลว 28/09/2564 INV64100030 64107276221
49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3325 ลว 28/09/2564 INV64100031
50 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,998.00 47,998.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3266 ลว 20/09/2564 5469/110 64107266873
51 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3467 ลว 12/10/2564 SO6410127
52 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,750.00 38,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3463 ลว 12/10/2564 INV2021100010 64107286955
53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3466 ลว 12/10/2564 INV64100037 64107295958
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ลงช่ือ                                               ผู้ส่งบิล ลงช่ือ                                                  พัสดุ ลงช่ือ                                                        บัญชี /การเงิน
(                                                     ) (                                                        ) (                                                             )
วันท่ี วันท่ี วันท่ี



แบบ สขร.1

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

1 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2944 ลว 11/8/2564 5334613089 64097847622
2 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2929 ลว 6/8/2564 5334588772 64097845772
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2808 ลว 23/7/2564 5334562500 64097843185
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2785 ลว 23/7/2564 5334574892 64097841959
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,642.50 13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2784 ลว 23/7/2564 5334648593 64097825266
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2788 ลว 23/7/2564 5334642034 A 64097823069
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2783 ลว 23/7/2564 5334652203 64097820020
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2787 ลว 23/7/2564 5334655477 64097817465
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2667 ลว 7/7/2564 5334518190 64097811261

10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2378 ลว 7/6/2564 5334606937 64097808810

11 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2685 ลว 9/7/2564 IV21-08-018 64097806856

12 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2670 ลว 9/7/2564 IV21-07-496 64097805443

13 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2927 ลว 6/8/2564 IV21-08-341 64097780690
14 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2807 ลว 23/7/2564 6200006841 64097768353
15 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2938 ลว 6/8/2564 6200007453 64097754488
16 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,011.60 2,011.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2620 ลว 5/7/2564 640702350
17 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2709 ลว 9/7/2564 640803333
18 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2801 ลว 23/7/2564 IV21011915
19 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2803 ลว 23/7/2564 IV21011232
20 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2669 ลว 7/7/2564 IV21011028
21 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,671.00 4,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2683 ลว 9/7/2564 1167868028
22 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน หน้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2684 ลว 9/7/2564 46201
23 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2809 ลว 23/7/2564 C21-4471
24 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2926 ลว 6/8/2564 IV6431051
25 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2930 ลว 6/8/2564 C21-4713
26 ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบ อบจ. ปี64) 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูวอนไทย จ ากัด บริษัท ดูวอนไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2881 ลว 3/8/2564 DW205/25564 64107069992
27 ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบ อบจ. ปี64) 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากัดบริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2981 ลว 18/8/2564 IV6401103 64017068346
28 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,397.70 4,397.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3208 ลว 10/9/2564 1168124354
29 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,931.80 2,931.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3026 ลว 20/8/2564 1167941947
30 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3013 ลว 1/9/2564 5448283769
31 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน หน้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3156 ลว 3/9/2564 46612
32 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวิภา พุทธรักษา ศิริวิภา พุทธรักษา มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3016 ลว 20/8/2564 IV00640812 64107063853

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1   - 31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1   - 31 ตุลาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

33 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวิภา พุทธรักษา ศิริวิภา พุทธรักษา มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3252 ลว 17/9/2564 IV00640824 64107062535
34 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3158 ลว 3/9/2564 IV6409088 64107087029
35 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,785.50 5,785.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3210 ลว 10/9/2564 IV0083672 64107056464
36 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3155 ลว 3/9/2564 AM6409/040 64107085920
37 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3166 ลว 3/9/2564 IV6409-10674 64107085452
38 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,040.00 6,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3014 ลว 16/8/2564 642375 64107084992
39 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3058 ลว 27/8/2564 IV21013245
40 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3057 ลว 27/8/2564 IV21013316
41 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3012 ลว 13/8/2564 IV21012719
42 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดบริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3000 ลว 6/8/2564 IV6404983
43 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ ร้านเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3159 ลว 3/9/2564 IV6400378
44 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3160 ลว 3/9/2564 IV6433293
45 ครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเส่ือม ปี64) 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2854 ลว 2/8/2564 IV6408-1744 64097255946
46 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3056 ลว 27/8/2564 5334774849 64107171985
47 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2997 ลว 6/8/2564 5448283364 64107108325
48 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2713 ลว 9/7/2564 5334690739 64107116963
49 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3219 ลว 10/9/2564 5334826940 64107136434
50 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2810 ลว 23/7/2564 5334691212 64107162146
51 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3017 ลว 20/8/2564 5334738604 64107161054
52 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3019 ลว 20/8/2564 5334691215 64107145828
53 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3251 ลว 17/9/2564 5334882081 64107142609
54 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3209 ลว 10/9/2564 5334821021 64107140202
55 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3018 ลว 20/8/2564 IV6408146 64107107218
56 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3055 ลว 27/8/2564 6200008359 64107138443
57 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2996 ลว 6/8/2564 IV21012317 64107124877
58 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2995 ลว 6/8/2564 IV21012137 64107122018
59 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3015 ลว 16/8/2564 6200007911 64107120984
60 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3094 ลว 31/8/2564 1436256 64107114712
61 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3157 ลว 3/9/2564 640902364 64107106439
62 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3154 ลว 3/9/2564 IV21-09-223 64107101461
63 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3020 ลว 20/8/2564 IV21-08-535 64107100208
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 138,786.44 138,786.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3089 ลว 31/8/2564 IV221080036 64107180024
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65 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3124 ลว 2/9/2564 IV121090105 64107191960
66 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3104 ลว 1/9/2564 IV121080541 64107190011
67 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3088 ลว 31/8/2564 INV6409-0122 64107182088
68 ส่วนประกอบของเลือด 21,720.00 21,720.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2845 ลว 30/7/2564 ส.ค.-64 64107185854
69 บริตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 86,415.00 86,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2846 ลว 30/7/2564 SV001/6408120 64107180944
70 บริตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 41,125.00 41,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2847 ลว 30/7/2564 R0121080137 64107183529
71 บริตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 66,445.00 66,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3098 ลว 31/8/2564 R0121090134 64107194200
72 วัสดุทันตกรรม 4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3441 ลว 8/10/2564 5334985373
73 วัสดุทันตกรรม 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3150 ลว 3/9/2564 5334827981
74 วัสดุทันตกรรม 2,597.96 2,597.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3149 ลว 3/9/2564 5334830144
75 วัสดุทันตกรรม 3,252.80 3,252.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3092 ลว 31/8/2564 5334766858
76 วัสดุทันตกรรม 4,857.00 4,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3443 ลว 8/10/2564 A2110-0282
77 วัสดุทันตกรรม 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3090 ลว 31/8/2564 A2109-0464
78 วัสดุทันตกรรม 3,370.00 3,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3025 ลว 24/8/2564 A2109-0004
79 วัสดุทันตกรรม 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3242 ลว 16/8/2564 IS6402102
80 วัสดุทันตกรรม 2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3243 ลว 16/9/2564 IV2109102462
81 วัสดุทันตกรรม 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3442 ลว 8/10/2564 IVG00058065 64107209928
82 บริการท าฟันปลอม 8,736.55 8,736.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2848 ลว 30/7/2564 ส.ค.-64 64107337861
83
84
85

2,050,157.85 2,050,157.85 0.00 z

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี


