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1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง 950.00 บริษัท พ.ีซี.เมดิคอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000030 01/03/2564
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษัท พ.ีซี.เมดิคอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000031 01/03/2564
3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,555.88 3,555.88 เฉพาะเจาะจง 3,555.88 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6403/000034 01/03/2564
4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6403/000035 01/03/2564
5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง 577.80 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6403/000036 01/03/2564
6 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000056 01/03/2564
7 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6403/000062 01/03/2564
8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง 850.00 บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000078 01/03/2564
9 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง 2,033.00 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000162 01/03/2564
10 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง 1,016.50 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000163 01/03/2564
11 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง 4,240.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000170 01/03/2564
12 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 31,990.00 31,990.00 เฉพาะเจาะจง 31,990.00 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000006 02/03/2564
13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง 150.00 ร้าน ธนัญพรการยาง เกณฑ์ราคา ร6403/000027 02/03/2564
14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพานหะ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง 1,150.00 ร้าน อุดรมอเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6403/000028 02/03/2564
15 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,610.00 4,610.00 เฉพาะเจาะจง 4,610.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000171 02/03/2564
16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000012 03/03/2564
17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง 2,250.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000013 03/03/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564
โรงพยาบาลหนองบุญมาก
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18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง 400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000014 03/03/2564
19 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง 3,975.00 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000015 03/03/2564
20 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,383.51 1,383.51 เฉพาะเจาะจง 1,383.51 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000016 03/03/2564
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง 695.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000029 03/03/2564
22 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 พี พี ปิโตรเลียม เกณฑ์ราคา ร6403/000159 03/03/2564
23 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง 4,590.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000172 03/03/2564
24 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000055 04/03/2564
25 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000173 04/03/2564
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง 4,080.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000022 05/03/2564
27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 727.60 727.60 เฉพาะเจาะจง 727.60 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000025 05/03/2564
28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000032 05/03/2564
29 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,828.00 2,828.00 เฉพาะเจาะจง 2,828.00 หจก. สงวนวงษ์ ดาต้าซิสเท็ม เกณฑ์ราคา ร6403/000033 05/03/2564
30 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6403/000037 05/03/2564
31 จ้างตรวจวิเคราะห์ 245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง 245.00 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราเทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000164 05/03/2564
32 จ้างตรวจวิเคราะห์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง 400.00 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราเทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000165 05/03/2564
33 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง 3,820.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000174 05/03/2564
34 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000175 05/03/2564
35 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000176 05/03/2564
36 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000038 08/03/2564
37 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง 3,840.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000041 08/03/2564
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38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6403/000076 08/03/2564
39 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000177 08/03/2564
40 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,230.00 4,230.00 เฉพาะเจาะจง 4,230.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000178 09/03/2564
41 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง 160.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000155 10/03/2564
42 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,220.00 4,220.00 เฉพาะเจาะจง 4,220.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000179 10/03/2564
43 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6403/000077 11/03/2564
44 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง 4,120.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000180 11/03/2564
45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง 4,950.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000069 12/03/2564
46 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,030.00 4,030.00 เฉพาะเจาะจง 4,030.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000181 12/03/2564
47 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 3,920.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000182 12/03/2564
48 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง 3,920.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000183 12/03/2564
49 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง 4,170.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000184 12/03/2564
50 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง 3,659.40 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนกMegaLifesciencesเกณฑ์ราคา ร6403/000057 15/03/2564
51 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,275.00 4,275.00 เฉพาะเจาะจง 4,275.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก POP Medic&tradingเกณฑ์ราคา ร6403/000058 15/03/2564
52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,300.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000059 15/03/2564
53 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง 1,820.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000060 15/03/2564
54 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6403/000061 15/03/2564
55 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 3,400.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6403/000063 15/03/2564
56 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง 2,250.00 บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000064 15/03/2564
57 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง 1,905.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา)เกณฑ์ราคา ร6403/000065 15/03/2564
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58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง 856.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000075 15/03/2564
59 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000085 15/03/2564
60 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,366.40 2,366.40 เฉพาะเจาะจง 2,366.40 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000086 15/03/2564
61 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,317.20 2,317.20 เฉพาะเจาะจง 2,317.20 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000087 15/03/2564
62 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท นาซ่าไฟร์ โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000157 15/03/2564
63 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง 3,690.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000185 15/03/2564
64 ซ้ือวัตถุดิบผลิตยา 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง 2,090.00 นาย บุญเล่ือน ต้ังกระโทก เกณฑ์ราคา ร6403/000066 16/03/2564
65 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,809.20 3,809.20 เฉพาะเจาะจง 3,809.20 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000072 16/03/2564
66 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000073 16/03/2564
67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง 1,530.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000074 16/03/2564
68 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 36,894.10 36,894.10 เฉพาะเจาะจง 36,894.10 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000116 16/03/2564
69 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,090.00 4,090.00 เฉพาะเจาะจง 4,090.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000189 16/03/2564
70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง 642.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000156 17/03/2564
71 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง 4,470.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000190 17/03/2564
72 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง 4,290.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000191 18/03/2564
73 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,119.67 2,119.67 เฉพาะเจาะจง 2,119.67 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000160 19/03/2564
74 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 369.15 369.15 เฉพาะเจาะจง 369.15 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000168 19/03/2564
75 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง 3,990.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000192 19/03/2564
76 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง 4,620.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000193 19/03/2564
77 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,090.00 4,090.00 เฉพาะเจาะจง 4,090.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000194 19/03/2564
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78 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Dental Localเกณฑ์ราคา ร6403/000213 19/03/2564
79 จ้างถ่ายเอกสาร 981.00 981.00 เฉพาะเจาะจง 981.00 ร้านถ่ายเอกสารเอกก๊อบปี้ เกณฑ์ราคา ร6403/000158 22/03/2564
80 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง 4,240.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000196 22/03/2564
81 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง 2,824.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M)เกณฑ์ราคา ร6403/000093 23/03/2564
82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,736.00 2,736.00 เฉพาะเจาะจง 2,736.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000094 23/03/2564
83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,898.46 4,898.46 เฉพาะเจาะจง 4,898.46 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000095 23/03/2564
84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง 2,584.05 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  เกณฑ์ราคา ร6403/000096 23/03/2564
85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,416.00 3,416.00 เฉพาะเจาะจง 3,416.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000097 23/03/2564
86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,172.00 3,172.00 เฉพาะเจาะจง 3,172.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000098 23/03/2564
87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000099 23/03/2564
88 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000100 23/03/2564
89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000101 23/03/2564
90 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6403/000102 23/03/2564
91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 1,284.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6403/000103 23/03/2564
92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6403/000106 23/03/2564
93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 770.40 770.40 เฉพาะเจาะจง 770.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6403/000107 23/03/2564
94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง 2,080.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000108 23/03/2564
95 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง 2,840.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000166 23/03/2564
96 ซ้ือวัสดุส านักงาน 918.00 918.00 เฉพาะเจาะจง 918.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000167 23/03/2564
97 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง 4,060.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000197 23/03/2564
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98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000110 24/03/2564
99 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000112 24/03/2564
100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000113 24/03/2564
101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคา ร6403/000114 24/03/2564
102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง 4,470.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000115 24/03/2564
103 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง 214.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000154 24/03/2564
104 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง 3,890.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000198 24/03/2564
105 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 843.16 843.16 เฉพาะเจาะจง 843.16 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000161 25/03/2564
106 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง 4,170.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000199 25/03/2564
107 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง 9,360.00 นายพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6403/000117 26/03/2564
108 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง 8,640.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6403/000118 26/03/2564
109 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง 8,640.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6403/000119 26/03/2564
110 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง 9,360.00 นายอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6403/000120 26/03/2564
111 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,564.62 4,564.62 เฉพาะเจาะจง 4,564.62 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000169 26/03/2564
112 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,385.00 3,385.00 เฉพาะเจาะจง 3,385.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6403/000201 26/03/2564
113 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง 3,930.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000204 26/03/2564
114 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง 3,820.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000205 26/03/2564
115 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง 2,930.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6403/000206 26/03/2564
116 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,883.20 1,883.20 เฉพาะเจาะจง 1,883.20 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000200 29/03/2564
117 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000203 29/03/2564
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118 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง 2,890.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000207 29/03/2564
119 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,760.00 3,760.00 เฉพาะเจาะจง 3,760.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000208 30/03/2564
120 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,587.88 1,587.88 เฉพาะเจาะจง 1,587.88 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000145 31/03/2564
121 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,682.00 4,682.00 เฉพาะเจาะจง 4,682.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6403/000146 31/03/2564
122 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง 1,225.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา) เกณฑ์ราคา ร6403/000147 31/03/2564
123 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง 2,320.00 บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000148 31/03/2564
124 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง 3,050.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000149 31/03/2564
125 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง 2,835.50 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000150 31/03/2564
126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,600.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000151 31/03/2564
127 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000152 31/03/2564
128 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง 856.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000153 31/03/2564
129 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,315.00 3,315.00 เฉพาะเจาะจง 3,315.00 บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000202 31/03/2564
130 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6403/000209 31/03/2564
131 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางลี  พือสันเทียะ เกณฑ์ราคา ร6404/000010 31/03/2564
132 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางโอ  ดุมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000011 31/03/2564
133 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทองล้วน  หมื่นสีพรม เกณฑ์ราคา ร6404/000013 31/03/2564
134 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวนภาพร   ด่านกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000014 31/03/2564
135 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวธิติยา  เกษมศรี เกณฑ์ราคา ร6404/000015 31/03/2564
136 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางมณีรัตน์  จูมเกษ เกณฑ์ราคา ร6404/000017 31/03/2564
137 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวสมหวัง คู่กระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000018 31/03/2564
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138 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทิพย์  น้อมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000020 31/03/2564
139 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางละมัย คงสืบชาติ เกณฑ์ราคา ร6404/000022 31/03/2564


