
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 37,450.00 37,450.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เน็ตเวิร์ค สแกน จ ำกัด บ.นีโอ เน็ตเวิร์ค สแกน จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3481 ลว 15/10/2564 IV64-09-10 64117002066
2 ซ้ือตัวดุคอมพิวเตอร์ 1,215.52 1,215.52 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง ร้ำน แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3498 ลว 15/10/2564 INV007521
3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3557 ลว 15/10/2564 DIV641006 64117050488
4 ซ้ือวัสดุบริโภค 76,398.00 76,398.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3522 ลว 21/10/2564 1168358123 64117084981
5 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 5,938.00 5,938.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซินย่งเฮงวิทยุ ร้ำน ซินย่งเฮงวิทยุ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3521 ลว 21/10/2564 700/014 64117029155
6 ซ้ือบริกำรอินเตอร์เน็ต 853.86 853.86 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3477 ลว 14/10/2564
7 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3320 ลว 27/09/2564 25/1
8 กรมสรรพำกร 28,067.23 28,067.23 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
9 กรมสรรพำกร 272.98 272.98 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
10 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง12,690.00 12,690.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3561 ลว 26/10/2564 0665/014 64117021056
11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง4,700.00 4,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3533 ลว 22/10/2564 0663/014
12 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง15,790.00 15,790.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3531 ลว 25/10/2564 0661/014 64117019299
13 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง1,790.00 1,790.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3532 ลว 22/10/2564 0660/014
14 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,989.00 3,989.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3546 ลว 15/10/2564 030/003
15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,965.00 3,965.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3549 ลว 14/10/2564 028/003
16 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,955.00 3,955.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3548 ลว 14/10/2564 029/003
17 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอกเจริญพำณิชย์ ร้ำน เอกเจริญพำณิชย์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3571 ลว 27/10/2564 195/04 64117063028
18 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 1,498.00 1,498.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3503 ลว 19/10/2564 INV64110009
19 จ้ำงเหมำบริกำรรับฝำกไปรษณีย์ 1,304.00 1,304.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3362 ลว 30/09/2564 A3240-6410-0067
20 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15,647.00 15,647.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3510 ลว 19/10/2564 INA6411010015 64117130719
21 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 5,088.00 5,088.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3558 ลว 25/10/2564 055/2 64117091610
22 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,880.00 5,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3559 ลว 25/10/2564 057/2 64117108417
23 ซ้ือบริกำรโทรศัพท์ 1,159.35 1,159.35 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3478 ลว 14/10/2564
24 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3601 ลว 28/10/2564 058/2 64117093070
25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,911.00 20,911.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3342 ลว 29/09/2564 6410005 64117118814
26 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 12,513.00 12,513.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3538 ลว 21/10/2564 INV6411010016 64117131237
27 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้ำน แสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3655 ลว 2/11/2564 0441/009 64117143350
28 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะติดเช้ือโรงพยำบำล 41,860.50 41,860.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็ม หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็ม มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3363 ลว 30/09/2564 IV641031/116 64117153804
29 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์เจริญชัยแอร์ ร้ำน มำนิตย์เจริญชัยแอร์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3654 ลว 2/11/2564 10/3 64117141164
30 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,669.30 36,669.30 เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3307 ลว 27/09/2564 IVDT112564006 64117134759
31 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 22,653.36 22,653.36 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3681 ลว 3/11/2564 IV6401188 64117273177
32 ซ้ือบริกำรอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3343 ลว 29/09/2564 64117290705
33 ค่ำไฟฟ้ำ รพ.แห่งใหม่ ต.ค.64 1,427.06 1,427.06 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
34 ค่ำไฟฟ้ำ รพ. ต.ค.64 208,222.05 208,222.05 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
35 ส ำนักงำนประกันสังคม 61,348.00 61,348.00 ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคม
36 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,400.00 15,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กร๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3656 ลว 02/11/2564 SO6411087 64117164934
37 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,840.00 4,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กร๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3657 ลว 2/11/2564 SO6411095
38 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3602 ลว 28/10/2564 646562
39 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 9,350.00 9,350.00 เฉพำะเจำะจง นำยชูศักด์ิ  วังโตนด นำยชูศักด์ิ  วังโตนด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3691 ลว 4/11/2564 64117237805
40 กรมสรรพำกร 16,607.48 16,607.48 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

41 กรมสรรพำกร 41,052.49 41,052.49 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
42 กรมสรรพำกร 1,329.25 1,329.25 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
43 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ำกัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3519 ลว 12/10/2564 IV064010078 64117481674
44 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 51,888.00 51,888.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรห้วยแถลง จ ำกัดสหกรณ์กำรเกษตรห้วยแถลง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3364 ลว 30/09/2564 5482/110 64117228593
45 ซ้ือวัสดุบริโภค 56,496.00 56,496.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3702 ลว 5/11/2564 1168445969 64117483407
46 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,400.00 10,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3562 ลว 26/10/2564 INV64110043 64117261855
47 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3563 ลว 26/10/2564 INV64110042 64117264601
48 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอ็กซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3368 ลว 30/09/2564 GDIV-NMA64-11/020 64117482152
49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3592 ลว 28/10/2564 INV64110048
50 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 42,468.30 42,468.30 เฉพำะเจำะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3652 ลว 2/11/2564 IV4110222 64117240178
51 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3603 ลว 28/10/2564 INV64110029
52 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3621 ลว 29/10/2564 INV6410290001
53 จ้ำงค่ำบริกำรจัดเก็บภำพถ่ำยทำงกำรแพทย์ 28,250.00 28,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3540 ลว 6/10/2564 GDIV-NMA64-11/034 64127190672
54 ซ้ือบริกำรโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพำะเจำะจง AIS AIS มำตรำ 56 (2) (ข)
55 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,045.50 6,045.50 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนเซฟต้ี จ ำกัดบ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3721 ลว 9/11/2564 IVHQ21110053 64117492475
56 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,247.00 2,247.00 เฉพำะเจำะจง บ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนเซฟต้ี จ ำกัดบ.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3748 ลว 11/11/2564 IVHQ21110057
57 ค่ำน้ ำประปำ รพ. 470.80 470.80 กำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำส่วนภูมิภำค
58 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) DIV641103
59 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3731 ลว 10/11/2564 RO64-105493
60 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3741 ลว 11/11/2564 RO64-109106

61 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,915.00 3,915.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3547 ลว 15/10/2564 031/003
62 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 6,540.00 6,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กร๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3722 ลว 9/11/2564 SO6411173 64127002431
63 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 165,600.00 165,600.00 เฉพำะเจำะจง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุ มำตรำ 56 (2) (ข)
64 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 4,160.16 4,160.16 เฉพำะเจำะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3752 ลว 12/11/2564 IV4111189
65 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 25,963.19 25,963.19 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3838 ลว 24/11/2564 IV6401265 64127213336
66 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,840.00 4,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กร๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3793 ลว 18/11/2564 SO6411219
67 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,900.00 19,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กร๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3668 ลว 9/11/2564 SO6411220 64127242829
68 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3765 ลว 15/11/2564 INV64110085
69 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 28,890.00 28,890.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมมัลติซอฟท์ จ ำกัด บ.สยำมมัลติซอฟท์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3823 ลว 23/11/2564 INV6400450 64127024740
70 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3619 ลว 2910/2564 29/2
71 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 33,900.00 33,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3774 ลว 16/11/2564 INV64110095 64127162323
72 ซ้ือบริกำรโทรศัพท์ 1,131.90 1,131.90 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3736 ลว 10/11/2564
73 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3818 ลว 23/11/2564 RO64-114865
74 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3824 ลว 23/11/2564
75 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน APPLY ร้ำน APPLY มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3816 ลว 23/11/2564 04/03
76 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3817 ลว 23/11/2564 RO64-112583
77 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,125.00 26,125.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ำกัดบ.บำงกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3771 ลว 16/11/2564 IV6411323 64117506559
78 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3825 ลว 23/11/2564
79 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3764 ลว 15/11/2564 INV64110058
80 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,996.00 2,996.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เน็ตเวิร์ค สแกน จ ำกัด บ.นีโอ เน็ตเวิร์ค สแกน จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3772 ลว 16/11/2564 IV64-11-01



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 พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

81 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 8,260.00 8,260.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3830 ลว 23/11/2564 059/2 64127296730
82 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,390.00 7,390.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3820 ลว 23/11/2564 060/2 64127295263
83 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 7,590.00 7,590.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) นม0032.301/3849 ลว 24/11/2564 061/2 64127299007
84
85

ลงช่ือ                                               ผู้ส่งบิล ลงช่ือ                                                  พัสดุ ลงช่ือ                                                        บัญชี /กำรเงิน
(                                                     ) (                                                        ) (                                                             )
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 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3314 ลว 27/9/2564 5334916898 64107286343
2 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3039 ลว 27/8/2564 IV21013481 64107285944
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,329.50 7,329.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3249 ลว 17/9/2564 1168219055 64107280334
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3250 ลว 17/9/2564 5334926357 64107279594
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3257 ลว 17/9/2564 5334952766 64107278060
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3229 ลว 10/9/2564 038100
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,860.00 13,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3040 ลว 27/8/2564 IV21013406 64107282095
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3264 ลว 26/8/2564 100309831
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดบริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3227 ลว 10/9/2564 8103013558

10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดบริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3247 ลว 17/9/2564 IV6405090

11 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3248 ลว 17/9/2564 IV6435555

12 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3228 ลว 10/9/2564 IV6409103 64107269867

13 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3246 ลว 17/9/2564 IV21-09-345 64107268988
14 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3167 ลว 3/9/2564 640905419 64107268284
15 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัดบริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3313 ลว 27/9/2564 64090070 64107267283
16 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3317 ลว 27/9/2564 0642678
17 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3318 ลว 27/9/2564 64854
18 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,110.00 7,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3319 ลว 27/9/2564 1168210387 64107249675
19 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3315 ลว 27/9/2564 AM6409/206 64107249124
20 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3316 ลว 27/9/2564 78397 64107248538
21 วัสดุเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี.แอล. เท็กไทล์ ร้าน วี.แอล. เท็กไทล์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3265 ลว 20/9/2564 0453 64107266643
22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,890.00 16,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูช่ัน จ ากัดบริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3468 ลว 12/10/2564 164954 64117084675
23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3470 ลว 12/10/2564 INV-21-2159 64117079738
24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 78,562.22 78,562.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3482 ลว 15/10/2564 IV221100149 64117078913
25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 112,537.44 112,537.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3475 ลว 14/10/2564 IV-221100148 64117077436
26 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 103,430.52 103,430.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3473 ลว 14/10/2564 IV-121100580 64117068339
27 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 118,680.00 118,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3476 ลว 14/10/2564 IV-221100220 64117065685
28 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 105,460.80 105,460.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3474 ลว 14/10/2564 IV-121100373 64117063729
29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,599.24 88,599.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3472 ลว 12/10/2564 IV-121100298 64117061956
30 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,300.00 75,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลย่ี  จ ากัดบริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลย่ี  จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3484 ลว 15/10/2564 IV6410029 64117046850
31 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล  ชายน์ จ ากัดบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล  ชายน์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3455 ลว 11/10/2564 PM6409-221 64117045764
32 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูช่ัน จ ากัดบริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3454 ลว 11/10/2564 164885 64117044571

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1   - 30 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1   - 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

33 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดับริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดัมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3457 ลว 11/10/2564 INV-21-1628 64117042934
34 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3458 ลว 11/10/2564 IV6410-0627 64117041562
35 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 65,054.72 65,054.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3483 ลว 15/10/2564 IV-121100581 64117040762
36 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3456 ลว 11/10/2564 IV-121100099 64117035736
37 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3469 ลว 12/10/2564 INV6410-0411 64117020545
38 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3453 ลว 11/10/2564 IINV6409-0695
39 ส่วนประกอบของเลือด 24,810.00 24,810.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3099 ลว 31/8/2564 ก.ย.-64 64117023873
40 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 93,395.00 93,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3100 ลว 31/8/2564 ก.ย.-64 64117021394
41 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3575 ลว 27/10/2564 6200010009 64117228575
42 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3439 ลว 6/10/2564 1168274414 64117227647
43 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 21,100.00 21,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3269 ลว 3/9/2564 IV21014564 64117226796
44 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3530 ลว 21/10/2564 5335101129 64117216012
45 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3509 ลว 19/10/2564 5335122262 64117215152
46 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3259 ลว 17/9/2564 5334972630 64117212628
47 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,642.50 13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3169 ลว 3/9/2564 5335008848 64117210965
48 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 20,918.50 20,918.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3440 ลว 6/10/2564 5334980010 64117206421
49 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดบริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3437 ลว 6/10/2564 IVN2110-056 64117190520
50 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3448 ลว 6/10/2564 641002350 64117189158
51 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3527 ลว 21/10/2564 6200009945 64117188239
52 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อป อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อป อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3529 ลว 21/10/2564 IV6410103 64117187201
53 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3573 ลว 27/10/2564 47129 64117178807
54 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3574 ลว 27/10/2564 IV6410-12743 64117177762
55 วัสดุเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิคแคร์ พลัส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิคแคร์ พลัส มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3505 ลว 19/10/2564 3475 64117177214
56 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3258 ลว 17/9/2564 IV21014599 64117176938
57 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,329.50 7,329.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3508 ลว 19/10/2564 1168292109 64117172081
58 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3447 ลว 6/10/2564 5334961628 64117166883
59 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3506 ลว 19/10/2564 5335163426
60 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3494 ลว 18/10/2564 646415
61 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3514 ลว 20/10/2564 IVW0064033
62 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัดบริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3528 ลว 21/10/2564 IV6410-0562
63 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3507 ลว 19/10/2564 IV6437933
64 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ตห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3493 ลว 18/10/2564 646255
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65 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3515 ลว 20/10/2564 5335068908
66 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3438 ลว 5/10/2564 642910
67 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3420 ลว 5/10/2564 642711
68 บริการฟันปลอม 15,402.65 15,402.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3366 ลว 30/9/2564 ก.ย.-64 64117256806
69 วัสดุทันตกรรม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3516 ลว 15/10/2564 IN6410-1822 64117255432
70 วัสดุทันตกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3499 ลว 14/10/2564 A2110-0538 64117253477
71 วัสดุทันตกรรม 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3500 ลว 15/10/2564 A2110-1135 64117250350
72 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3674 ลว 3/11/2564 IV21015695 64117373556
73 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3539 ลว 21/10/2564 IV21015659 64117372721
74 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวิภา  พุทธรัษา ศิริวิภา  พุทธรัษา มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3671 ลว 3/11/2564 IV00641006 64117367163
75 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3518 ลว 19/10/2564 646786 64117363431
76 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 42,693.00 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3676 ลว 3/11/2564 5335152794 64117347925
77 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3677 ลว 3/11/2564 IV21015753 64117346631
78 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3675 ลว 3/11/2564 5448325033
79 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3517 ลว 18/10/2564 IV6440103
80 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3673 ลว 3/11/2564 IV21-11-024
81 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3672 ลว 3/11/2564 641005018
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