
แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ี

จดัซ้ือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลท่ี

คดัเลือกโดย
สรุป

1 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6412/000036 01/12/2564

2 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑร์าคา ร6412/000045 01/12/2564

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง 428.00 บริษทั ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000065 01/12/2564

4 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6412/000037 02/12/2564

5 ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง 38,373.40 38,373.40 เฉพาะเจาะจง 38,373.40 บริษทั หมูทองออยล ์จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000071 02/12/2564

6 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง 2,675.00 บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000008 03/12/2564

7 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000009 03/12/2564

8 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,672.50 3,672.50 เฉพาะเจาะจง 3,672.50 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6412/000010 03/12/2564

9 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง 3,975.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000011 03/12/2564

10 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,432.00 3,432.00 เฉพาะเจาะจง 3,432.00 บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000012 03/12/2564

11 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง 2,720.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000038 03/12/2564

12 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง 2,090.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000039 03/12/2564

13 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง 1,710.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000040 03/12/2564

14 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 2,340.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000041 03/12/2564

15 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง 1,550.00 บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000001 07/12/2564

16 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 1,284.00 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6412/000013 07/12/2564

17 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6412/000014 07/12/2564

18 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง 2,695.00 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6412/000015 07/12/2564

19 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000016 07/12/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.120 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง 3,940.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑร์าคา ร6412/000017 07/12/2564

21 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง 1,020.00 บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000018 07/12/2564

22 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง 3,250.00 บริษทั 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000019 07/12/2564

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 บริษทั ดบัเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000020 07/12/2564

24 ซ้ือวสัดุงานบา้น 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง 3,550.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6412/000021 07/12/2564

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,555.00 3,555.00 เฉพาะเจาะจง 3,555.00 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000022 07/12/2564

26 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง 2,130.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000042 07/12/2564

27 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 2,340.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000043 08/12/2564

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง 481.50 บริษทั ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000066 08/12/2564

29 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง 2,760.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000117 09/12/2564

30 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง 3,360.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000118 09/12/2564

31 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,220.00 3,220.00 เฉพาะเจาะจง 3,220.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6412/000123 09/12/2564

32 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,430.00 3,430.00 เฉพาะเจาะจง 3,430.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000132 09/12/2564

33 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง 2,450.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอ็มมีเนน้ซ์ เกณฑร์าคา ร6412/000055 13/12/2564

34 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง 1,860.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6412/000056 13/12/2564

35 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000057 13/12/2564

36 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,697.30 4,697.30 เฉพาะเจาะจง 4,697.30 บริษทั บา้นใหม่อุดมคา้ไม ้จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000058 13/12/2564

37 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง 1,450.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑร์าคา ร6412/000059 13/12/2564

38 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,465.00 3,465.00 เฉพาะเจาะจง 3,465.00 บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000060 13/12/2564

39 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000061 13/12/2564

40 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง 1,360.00 บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000062 13/12/2564

41 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง 1,520.00 บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000063 13/12/2564

42 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง 2,920.00 บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั (มหาชน) เกณฑร์าคา ร6412/000064 13/12/2564

43 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง 2,820.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลสั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000067 13/12/2564

44 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,632.20 2,632.20 เฉพาะเจาะจง 2,632.20 บริษทั บี.เอ็ล.ฮั้ว จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000068 13/12/2564

45 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง 2,730.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000069 13/12/2564



แบบ สขร.146 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,152.00 1,152.00 เฉพาะเจาะจง 1,152.00 บริษทั 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000070 13/12/2564

47 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง 4,120.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000133 13/12/2564

48 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง 4,700.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000087 14/12/2564

49 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000088 14/12/2564

50 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง 1,240.00 บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000089 14/12/2564

51 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง 2,260.00 บริษทั เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000090 14/12/2564

52 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,010.00 4,010.00 เฉพาะเจาะจง 4,010.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6412/000134 14/12/2564

53 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000091 15/12/2564

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บริษทั บอร์เนียว เมดิคลั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000092 15/12/2564

55 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง 1,380.00 บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดสัตร้ี จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000093 15/12/2564

56 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดสัตร้ี จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000094 15/12/2564

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง 1,700.00 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000095 15/12/2564

58 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,587.88 1,587.88 เฉพาะเจาะจง 1,587.88 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000096 15/12/2564

59 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง 3,550.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6412/000135 15/12/2564

60 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 บริษทั ส.เจริญเภสชัเทรดด้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000136 21/12/2564

61 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษทั อินโดไชน่า เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000137 21/12/2564

62 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง 3,550.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6412/000138 21/12/2564

63 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 บริษทั แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000139 21/12/2564

64 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000140 21/12/2564

65 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง 2,220.00 บริษทั ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000141 21/12/2564

66 ซ้ือเวชภณัฑย์า 952.30 952.30 เฉพาะเจาะจง 952.30 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000142 21/12/2564

67 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000143 21/12/2564

68 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000144 22/12/2564

69 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,144.30 3,144.30 เฉพาะเจาะจง 3,144.30 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6412/000145 22/12/2564

70 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง 1,100.00 บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชนัส์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000146 22/12/2564

71 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 ร้านพิทยาโปรดกัส์ เกณฑร์าคา ร6412/000147 22/12/2564



แบบ สขร.172 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง 2,900.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑร์าคา ร6412/000148 22/12/2564

73 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,532.00 2,532.00 เฉพาะเจาะจง 2,532.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑร์าคา ร6412/000149 22/12/2564

74 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง 2,350.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑร์าคา ร6412/000150 22/12/2564

75 ซ้ือวตัถุดิบปผลิตยา 2,830.00 2,830.00 เฉพาะเจาะจง 2,830.00 นาย บุญเล่ือน ตั้งกระโทก เกณฑร์าคา ร6412/000153 27/12/2564

76 ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง 37,360.00 37,360.00 เฉพาะเจาะจง 37,360.00 บริษทั หมูทองออยล ์จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6412/000154 28/12/2564

77 จา้งรักษาความปลอดภยั 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายพดุ   ดวงกระโทก เกณฑร์าคา ร6412/000155 28/12/2564

78 จา้งรักษาความปลอดภยั 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายโปย  ค  ากลาง เกณฑร์าคา ร6412/000156 28/12/2564

79 จา้งรักษาความปลอดภยั 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 นายส าราญ  ตนักระโทก เกณฑร์าคา ร6412/000157 28/12/2564

80 จา้งรักษาความปลอดภยั 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 นายอภิสิทธ์ิ  ดอกกระโทก เกณฑร์าคา ร6412/000158 28/12/2564

81 จา้งท าฟันปลอม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษทั บา้นฟัน โคราช จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000227 15/11/2564

82 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000228 15/11/2564

83 ค่าบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,277.60 2,277.60 เฉพาะเจาะจง 2,277.60 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000229 15/11/2564

84 ค่าบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,832.20 3,832.20 เฉพาะเจาะจง 3,832.20 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000230 15/11/2564

85 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง 2,780.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000115 16/11/2564

86 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง 2,354.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เกณฑร์าคา ร6411/000121 17/11/2564

87 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษทั แอคเซ็ซ เดนทลั ซพัพลาย จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000122 17/11/2564

88 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง 2,680.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000126 17/11/2564

89 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง 3,310.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6411/000215 17/11/2564

90 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง 2,680.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000156 18/11/2564

91 ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง 40,480.00 40,480.00 เฉพาะเจาะจง 40,480.00 บริษทั หมูทองออยล ์จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000213 18/11/2564

92 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง 2,650.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6411/000157 19/11/2564

93 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง 2,650.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6411/000163 19/11/2564

94 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง 3,070.00 นายสมศกัด์ิ   ชยัเสนา เกณฑร์าคา ร6411/000164 19/11/2564

95 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง 2,300.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000165 22/11/2564

96 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง 2,820.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000167 23/11/2564

97 ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ  ากดั (มหาชน) เกณฑร์าคา ร6411/000183 23/11/2564



แบบ สขร.198 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง 3,720.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑร์าคา ร6411/000128 24/11/2564

99 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง 4,790.00 บริษทั เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000129 24/11/2564

100 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง 1,850.00 บริษทั เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000130 24/11/2564

101 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000132 24/11/2564

102 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง 2,610.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6411/000133 24/11/2564

103 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000148 24/11/2564

104 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง 2,260.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000169 24/11/2564

105 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง 535.00 บริษทั ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000224 24/11/2564

106 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง 2,460.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000170 25/11/2564

107 จา้งรักษาความปลอดภยั 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง 11,520.00 นายพดุ   ดวงกระโทก เกณฑร์าคา ร6411/000151 26/11/2564

108 จา้งรักษาความปลอดภยั 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายโปย  ค  ากลาง เกณฑร์าคา ร6411/000152 26/11/2564

109 จา้งรักษาความปลอดภยั 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง 10,080.00 นายส าราญ  ตนักระโทก เกณฑร์าคา ร6411/000153 26/11/2564

110 จา้งรักษาความปลอดภยั 11,880.00 11,880.00 เฉพาะเจาะจง 11,880.00 นายอภิสิทธ์ิ  ดอกกระโทก เกณฑร์าคา ร6411/000155 26/11/2564

111 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง 2,570.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000171 26/11/2564

112 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง 2,090.00 นางพทุธมาศ   เพียรผกัแวน่ เกณฑร์าคา ร6411/000172 26/11/2564

113 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง 1,770.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000173 26/11/2564

114 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง 2,560.00 นางสมจิตร ทางกระโทก เกณฑร์าคา ร6411/000176 29/11/2564

115 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง 3,100.00 นายสายชน ทางกระโทก เกณฑร์าคา ร6411/000177 29/11/2564

116 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง 1,240.00 บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000178 29/11/2564

117 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6411/000180 29/11/2564

118 ซ้ือเวชภณัฑย์า 206.24 206.24 เฉพาะเจาะจง 206.24 องคก์ารเภสชักรรม เกณฑร์าคา ร6411/000181 29/11/2564

119 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000182 29/11/2564

120 ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ีทางอินเตอร์เน็ต 1,215.52 1,215.52 เฉพาะเจาะจง 1,215.52 แอลเอ็นดบัเบิ้ลย ูโฮสต้ิง (ส านกังานใหญ่) เกณฑร์าคา ร6411/000185 29/11/2564

121 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง 2,610.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000198 29/11/2564

122 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,547.00 2,547.00 เฉพาะเจาะจง 2,547.00 บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000186 30/11/2564

123 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 4,494.00 บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000187 30/11/2564



แบบ สขร.1124 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,087.12 1,087.12 เฉพาะเจาะจง 1,087.12 บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000188 30/11/2564

125 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000189 30/11/2564

126 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,780.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง 4,780.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลสั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000190 30/11/2564

127 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง 2,782.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000191 30/11/2564

128 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง 4,080.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000192 30/11/2564

129 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,008.80 2,008.80 เฉพาะเจาะจง 2,008.80 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000193 30/11/2564

130 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 1,735.00 1,735.00 เฉพาะเจาะจง 1,735.00 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั(มหาชน) เกณฑร์าคา ร6411/000194 30/11/2564

131 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 1,950.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑร์าคา ร6411/000195 30/11/2564

132 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง 3,575.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6411/000196 30/11/2564

133 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง 3,550.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6411/000197 30/11/2564

134 ซ้ือวสัดุส านกังาน 684.00 684.00 เฉพาะเจาะจง 684.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลาย เกณฑร์าคา ร6411/000199 30/11/2564

135 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง 1,177.00 หจก. ขวญัชยั อิเล็คทริคแอนด์ไลทต้ิ์ง เกณฑร์าคา ร6411/000200 30/11/2564

136 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง 1,733.40 บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000201 30/11/2564

137 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 บริษทั โกร๊ธ ซพัพลาย เมดิคอล จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000202 30/11/2564

138 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,275.00 1,275.00 เฉพาะเจาะจง 1,275.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคลั จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000203 30/11/2564

139 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง 2,300.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ ์จ ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000204 30/11/2564

140 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 บริษทั ดบัเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ  ากดั เกณฑร์าคา ร6411/000205 30/11/2564

รวม 528,580.49


