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1 ชื้อวัสดุส านักงาน 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง 210.00 ร้าน นก ไอ.ท.ีอินเตอร์เนชั่นแนล เกณฑ์ราคา ร6404/000001 01/04/2564
2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000030 01/04/2564
3 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง 750.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000035 01/04/2564
4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 44,784.40 44,784.40 เฉพาะเจาะจง 44,784.40 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000047 01/04/2564
5 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 994.00 994.00 เฉพาะเจาะจง 994.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000056 01/04/2564
6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้าน ต.เจริญแอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000106 01/04/2564
7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 ร้าน ต.เจริญแอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000107 01/04/2564
8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ร้าน ต.เจริญแอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000109 01/04/2564
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 บริษทั เอ.เอส.ท ีเมดิคอล ซัพพลาย(ไทยแลนด์)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000128 01/04/2564
10 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000131 01/04/2564
11 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ.จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000162 01/04/2564
12 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง 3,880.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000192 01/04/2564
13 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท S.P.F. กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6404/000238 01/04/2564
14 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6404/000253 01/04/2564
15 จ้างตรวจวิเคราะห์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง 400.00 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราเทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6405/000003 01/04/2564
16 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน 4,803.00 4,803.00 เฉพาะเจาะจง 4,803.00 บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6405/000004 01/04/2564
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง 1,110.00 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000012 02/04/2564
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18 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง 4,080.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000016 02/04/2564
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000019 02/04/2564
20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000021 02/04/2564
21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง 4,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จงร่ ารวย (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6404/000023 02/04/2564
22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง 3,660.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6404/000024 02/04/2564
23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000025 02/04/2564
24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000026 02/04/2564
25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง 3,480.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000027 02/04/2564
26 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง 3,103.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000108 02/04/2564
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 เคพี อุปกรณ์การแพทย์ เกณฑ์ราคา ร6404/000114 02/04/2564
28 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง 4,580.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000193 02/04/2564
29 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง 4,470.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000194 02/04/2564
30 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง 4,060.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000195 02/04/2564
31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง 3,560.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000029 05/04/2564
32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,373.26 2,373.26 เฉพาะเจาะจง 2,373.26 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000084 05/04/2564
33 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,055.30 4,055.30 เฉพาะเจาะจง 4,055.30 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000136 05/04/2564
34 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง 4,130.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000196 05/04/2564
35 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง 3,850.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000198 05/04/2564
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,825.00 3,825.00 เฉพาะเจาะจง 3,825.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000031 07/04/2564
37 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,162.00 4,162.00 เฉพาะเจาะจง 4,162.00 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000032 07/04/2564
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38 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง 4,880.00 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000033 07/04/2564
39 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,198.40 1,198.40 เฉพาะเจาะจง 1,198.40 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000034 07/04/2564
40 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง 2,050.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6404/000036 07/04/2564
41 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง 780.00 บริษัท พรอมมิเน้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000037 07/04/2564
42 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,038.00 3,038.00 เฉพาะเจาะจง 3,038.00 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6404/000038 07/04/2564
43 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000039 07/04/2564
44 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,133.00 2,133.00 เฉพาะเจาะจง 2,133.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000040 07/04/2564
45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,235.85 1,235.85 เฉพาะเจาะจง 1,235.85 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์ราคา ร6404/000041 07/04/2564
46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,381.82 2,381.82 เฉพาะเจาะจง 2,381.82 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000042 07/04/2564
47 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000199 07/04/2564
48 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,728.50 2,728.50 เฉพาะเจาะจง 2,728.50 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000044 08/04/2564
49 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,225.00 1,225.00 เฉพาะเจาะจง 1,225.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000045 08/04/2564
50 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,587.00 1,587.00 เฉพาะเจาะจง 1,587.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000046 08/04/2564
51 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,691.95 4,691.95 เฉพาะเจาะจง 4,691.95 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000048 08/04/2564
52 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 3,852.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000049 08/04/2564
53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง 180.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000050 08/04/2564
54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง 4,100.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000051 08/04/2564
55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง 2,175.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000052 08/04/2564
56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000053 08/04/2564
57 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง 1,870.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000054 08/04/2564
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58 ซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000134 08/04/2564
59 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,930.00 4,930.00 เฉพาะเจาะจง 4,930.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000214 08/04/2564
60 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6404/000068 09/04/2564
61 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6404/000069 09/04/2564
62 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000070 09/04/2564
63 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง 1,120.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000071 09/04/2564
64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง 3,017.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000072 09/04/2564
65 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง 3,659.40 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000073 09/04/2564
66 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,404.40 7,404.40 เฉพาะเจาะจง 7,404.40 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000091 09/04/2564
67 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000140 09/04/2564
68 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000141 09/04/2564
69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000158 09/04/2564
70 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,110.00 4,110.00 เฉพาะเจาะจง 4,110.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000215 09/04/2564
71 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,830.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจง 3,830.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000216 09/04/2564
72 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง 3,310.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000217 09/04/2564
73 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง 3,320.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000218 09/04/2564
74 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง 3,250.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000220 09/04/2564
75 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,110.00 3,110.00 เฉพาะเจาะจง 3,110.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000221 09/04/2564
76 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง 3,080.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000222 09/04/2564
77 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,936.53 3,936.53 เฉพาะเจาะจง 3,936.53 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6404/000116 12/04/2564
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78 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง 2,033.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000126 12/04/2564
79 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,567.00 3,567.00 เฉพาะเจาะจง 3,567.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา) เกณฑ์ราคา ร6404/000074 16/04/2564
80 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,257.80 2,257.80 เฉพาะเจาะจง 2,257.80 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000163 16/04/2564
81 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,900.20 1,900.20 เฉพาะเจาะจง 1,900.20 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000171 16/04/2564
82 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000175 16/04/2564
83 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง 3,560.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000223 16/04/2564
84 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง 3,100.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000224 16/04/2564
85 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง 2,540.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000226 16/04/2564
86 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 37,650.00 37,650.00 เฉพาะเจาะจง 37,650.00 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000111 19/04/2564
87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000159 19/04/2564
88 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง 2,090.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000236 19/04/2564
89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง 3,720.00 บริษทั แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000075 20/04/2564
90 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง 3,410.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000237 20/04/2564
91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000077 21/04/2564
92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000078 21/04/2564
93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 1,200.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6404/000083 21/04/2564
94 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง 3,420.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000239 21/04/2564
95 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,412.40 1,412.40 เฉพาะเจาะจง 1,412.40 หจก. บุญไทยฮาร์ดแวร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000127 22/04/2564
96 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง 3,590.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000240 22/04/2564
97 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง 4,550.00 บริษัท ลองไลฟ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6404/000105 23/04/2564
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98 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง 2,200.00 หจก. เคที อินโนเวชั่น โปรดักส์ เกณฑ์ราคา ร6404/000161 23/04/2564
99 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000241 23/04/2564
100 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง 3,390.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6404/000242 23/04/2564
101 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง 2,760.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000243 23/04/2564
102 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง 3,140.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000244 23/04/2564
103 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 นายพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000117 26/04/2564
104 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง 11,520.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000118 26/04/2564
105 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง 11,520.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000119 26/04/2564
106 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000120 26/04/2564
107 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000122 26/04/2564
108 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,787.80 3,787.80 เฉพาะเจาะจง 3,787.80 บริษัท ไบโอโนว่า จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000123 26/04/2564
109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000124 26/04/2564
110 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง 2,354.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เกณฑ์ราคา ร6404/000125 26/04/2564
111 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง 1,610.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000204 26/04/2564
112 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง 250.00 ร้าน ธนัญพรการยาง เกณฑ์ราคา ร6404/000205 26/04/2564
113 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง 3,070.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000245 26/04/2564
114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000129 27/04/2564
115 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 1,950.00 บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000130 27/04/2564
116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,344.50 2,344.50 เฉพาะเจาะจง 2,344.50 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000132 27/04/2564
117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,500.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000133 27/04/2564
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118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000135 27/04/2564
119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 3,400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000137 27/04/2564
120 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง 2,925.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000138 27/04/2564
121 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,750.12 3,750.12 เฉพาะเจาะจง 3,750.12 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เกณฑ์ราคา ร6404/000139 27/04/2564
122 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง 3,070.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000246 27/04/2564
123 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง 3,580.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000247 28/04/2564
124 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง 2,780.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000250 28/04/2564
125 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,587.88 1,587.88 เฉพาะเจาะจง 1,587.88 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M)เกณฑ์ราคา ร6404/000169 29/04/2564
126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 672.00 672.00 เฉพาะเจาะจง 672.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6404/000176 29/04/2564
127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,144.30 3,144.30 เฉพาะเจาะจง 3,144.30 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6404/000177 29/04/2564
128 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง 3,740.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000180 29/04/2564
129 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง 1,050.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000181 29/04/2564
130 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง 2,300.00 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6404/000182 29/04/2564
131 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000183 29/04/2564
132 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง 4,547.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000185 29/04/2564
133 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง 1,650.00 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000186 29/04/2564
134 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 4,484.00 4,484.00 เฉพาะเจาะจง 4,484.00 หจก. บุญไทยฮาร์ดแวร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000200 29/04/2564
135 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000251 29/04/2564
136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง 1,470.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000188 30/04/2564
137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง 1,530.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000189 30/04/2564
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138 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง 3,850.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000190 30/04/2564
139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000191 30/04/2564
140 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง 3,531.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000197 30/04/2564
141 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 2,892.00 2,892.00 เฉพาะเจาะจง 2,892.00 หจก. บุญไทยฮาร์ดแวร์ เกณฑ์ราคา ร6404/000201 30/04/2564
142 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 1,250.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000202 30/04/2564
143 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง 2,300.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6404/000203 30/04/2564
144 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง 1,059.30 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6404/000206 30/04/2564
145 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 3,424.00 บริษัท แสงอรุณ แม็กซ์แอนด์ไทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000211 30/04/2564
146 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง 4,600.00 บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000219 30/04/2564
147 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,897.56 2,897.56 เฉพาะเจาะจง 2,897.56 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6404/000225 30/04/2564
148 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางโอ  ดุมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000227 30/04/2564
149 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางลี  พือสันเทียะ เกณฑ์ราคา ร6404/000228 30/04/2564
150 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทองล้วน  หมื่นสีพรม เกณฑ์ราคา ร6404/000229 30/04/2564
151 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวนภาพร   ด่านกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000230 30/04/2564
152 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวธิติยา  เกษมศรี เกณฑ์ราคา ร6404/000231 30/04/2564
153 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางมณีรัตน์  จูมเกษ เกณฑ์ราคา ร6404/000232 30/04/2564
154 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวสมหวัง  คู่กระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000233 30/04/2564
155 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทิพย์  น้อมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6404/000234 30/04/2564
156 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางละมัย คงสืบชาติ เกณฑ์ราคา ร6404/000235 30/04/2564
157 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง 3,440.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6404/000252 30/04/2564
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158 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง 3,460.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000258 30/04/2564
159 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง 3,080.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6404/000259 30/04/2564


