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ตามแผน ตามแผน

1 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์สมุนไพร 10,047.30              371/2563  3 มกราคม 2563 

2 0105535164932 บริษัท  กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ  จ ากัด จา้งเหมาตรวจส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35,970.00              384/2563  25 ธนัวาคม 2562 

3 0145556000041 บริษัท  เค ซี โปรเฟสชั่นแนล  จ ากัด จา้งเหมาเก็บขยะติดเชื้อ,อันตราย (ม.ค.63) 11,767.50              382/2563  27 ธนัวาคม 2562 

4 0205533000516 บริษัท  อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี  จ ากัด จา้งเหมาตรวจส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 29,190.00              385/2563  27 ธนัวาคม 2562 

5 0115559017417 บริษัท  ไอเดีย เพสท์ เมเนจเม้นท์  จ ากัด จา้งเหมาบริการจ ากัดปลวก 8,250.00               484/2563  6 กุมภาพันธ ์2563 

6 0603541000206 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภาสิน วสัดุส านักงาน 26,000.00              486/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

7 0105552119117 บริษัท  แพลททินั่ม อินเตอร์ พร้ิน ฯ  จ ากัด วสัดุส านักงาน 27,000.00              485/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

8 0263539000036 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น วสัดุส านักงาน 6,260.00               497/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

9 0105535062200 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 69,500.00              225/2563  25 พฤศจกิายน 2562 

10 0105535062200 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 65,526.00              320/2563  18 ธนัวาคม 2562 

11 0105544090661 บริษัท  ไอเมด ลาบอาทอร่ี  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 44,766.00              319/2563  18 ธนัวาคม 2562 

12 0105523002118 บริษัท  ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,120.12              318/2563  18 ธนัวาคม 2562 

13 0205544000091 บริษัท  สตาร์เมดดิคัลไลน์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 29,960.00              317/2563  18 ธนัวาคม 2562 

14 0735551004020 บริษัท  เบทเทอร์แพ็คพลัส  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,400.00               316/2563 18 ธนัวาคม 2562 

15 0105544090661 บริษัท  ไอเมด ลาบอาทอร่ี  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 57,752.00              322/2563  19 ธนัวาคม 2562 

16 0105546106807 บริษัท  เอ็กซ์แล็บ  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,000.00              321/2563  19 ธนัวาคม 2562 

17 0655558001326 บริษัท  อาร์ดับเบิล้ย ูอินเตอร์เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,650.00               249/2563  2 ธนัวาคม 2562 

18 0105525009144 บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,400.00               248/2563  2 ธนัวาคม 2562 

19 0105559166595 บริษัท  เอสเจ เทคโนโลยี ่เมเนจเม้นท์  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 12,000.00              250/2563 2 ธนัวาคม 2562 

20 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 19,507.50              291/2563  13 ธนัวาคม 2562 

21 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 31,878.00              288/2563  13 ธนัวาคม 2562 

22 0105539040332 บริษัท  ไซเอนซ์เมด  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 10,707.50              287/2563  13 ธนัวาคม 2562 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563

โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ

เอกสารอ้างอิง แผนปฏิบัติการ

เลขที่ วัน เดือน ปี
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23 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 2,250.00               292/2563  13 ธนัวาคม 2562 

24 0105523022844 บริษัท  บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 2,700.00               289/2563  13 ธนัวาคม 2562 

25 0105552100459 บริษัท  ไอแคร์ เมดิคัล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 6,000.00               290/2563 13 ธนัวาคม 2562 

26 0107536000544 บริษัท  แจก็เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด วสัดุการแพทย์ 21,501.65              308/2563  17 ธนัวาคม 2562 

27 0103553023197 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 3,525.00               307/2563 17 ธนัวาคม 2562 

28 0105542007006 บริษัท  บอร์เนียว เมดิคัล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,525.00               309/2563  17 ธนัวาคม 2562 

29 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,815.00               305/2563  17 ธนัวาคม 2562 

30 0655558001326 บริษัท  อาร์ดับเบิล้ย ูอินเตอร์เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,000.00               306/2563  17 ธนัวาคม 2562 

31 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,937.00               231/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

32 0105532125201 บริษัท  บางกอกดรัก  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,200.00               236/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

33 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์ แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,100.00               242/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

34 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,129.92               241/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

35 0105553001705 บริษัท  เอเซียน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,200.00               240/2563  27 พฤศจกิายน 2562 

36 0105502000884 บริษัท  เยนเนอร์ราลด๊ักส์เฮ้าส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,200.00               239/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

37 0105519003547 บริษัท  อาร์เอ็กซ์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,404.40               243/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

38 0103521008575 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ 2,995.00               236/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

39 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 9,295.00               234/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

40 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด (มหาชน) เวชภัณฑ์ 9,360.00               237/2563  29 พฤศจกิายน 2562 

41 0105523002452 บริษัท  ยโูทเปีย้น  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,950.00               271/2563  4 ธนัวาคม 2562 

42 0105490000456 บริษัท  บี เอ็ล ฮ้ัว  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,704.00               277/2563  4 ธนัวาคม 2562 

43 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,600.00               272/2563  4 ธนัวาคม 2562 

44 0103511001446 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แอล บี เอส แลบบอเรตอร่ี เวชภัณฑ์ 2,750.00               278/2563  4 ธนัวาคม 2562 
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45 0105543073215 บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,584.90               275/2563  4 ธนัวาคม 2562 

46 0105504000806 บริษัท  เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,700.00               286/2563  11 ธนัวาคม 2562 

47 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,778.00               281/2563  11 ธนัวาคม 2562 

48 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 326.00                  280/2563  11 ธนัวาคม 2562 

49 0105526015172 บริษัท  2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 545.75                  282/2563  11 ธนัวาคม 2562 

50 0105553001705 บริษัท  เอเซียน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,500.00               285/2563  11 ธนัวาคม 2562 

51 0103521008575 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ 5,340.00               284/2563  9 ธนัวาคม 2562 

52 0105514007307 บริษัท  แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 750.00                  283/2563  11 ธนัวาคม 2562 

53 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,678.00               298/2563  12 ธนัวาคม 2562 

54 0105526015172 บริษัท  2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,384.30               299/2563  12 ธนัวาคม 2562 

55 0105514007307 บริษัท  แสงไทยเมดิคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 840.00                  300/2563  12 ธนัวาคม 2562 

56 0105509002220 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,704.00               301/2563  12 ธนัวาคม 2562 

57 0105554086933 บริษัท  ที แมน ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,230.00               312/2563  18 ธนัวาคม 2562 

58 1249900458849 นางสาวศศิวมิล  พรมงาม วสัดุส านักงาน 600.00                  506/2563  14 มกราคม 2563 

59 1249900458849 นางสาวศศิวมิล  พรมงาม จา้งท าป้ายไวนิล 500.00                  505/2563  14 มกราคม 2563 

60 3120400039757 ร้าน  องครักษ์เคหะภัณฑ์ วสัดุก่อสร้าง 5,270.00               521/2563  18 กุมภาพันธ ์2563 

61 0603541000206 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน วสัดุงานบ้านงานครัว 20,750.00              522/2563  18 กุมภาพันธ ์2563 

62 3101202931972 นายสุรัตน์  พิสุทธพิงษ์ ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,500.00               

63 3260400218979 นางสาวปรารินทร์ดา  เราะหมัด ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั,อาหารวา่ง ฯ 30,400.00              

64  -  -  ค่าสมนาคุณวทิยากร  (4  ราย) 28,800.00              

65 3100504184451 พญ.มณฑวรรณ  พรานป่า ค่าตอบแทนแพทยน์อกหน่วยบริการ 2,000.00               

66 0107545000161 บริษัท  ที โอที  จ ากัด ค่โทรศัพท์ ศูนยน์เรนทร (ม.ค. 63) 107.00                  
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67 0107545000161 บริษัท  ที โอที  จ ากัด ค่าโทรศัพท์ 9 หมายเลข  (ม.ค 63) 2,828.93               

68 0105539005676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 103,200.00            235/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

69 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,200.00              232/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

70 0105553022311 บริษัท  ไบโอวาลิส  จ ากัด เวชภัณฑ์ 32,400.00              233/2563  28 พฤศจกิายน 2562 

71 0105520012376 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 8,380.00               251/2563 2 ธนัวาคม 2562 

72 0105511003700 บริษัท  ชูมิตร 1967  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 8,500.00               252/2563  2 ธนัวาคม 2562 

73 0105531029747 บริษัท  เด็นท์ - เมท  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 985.00                  254/2563  2 ธนัวาคม 2562 

74 0105531029747 บริษัท  เด็นท์ - เมท  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 2,050.00               255/2563  2 ธนัวาคม 2562 

75 0105536112375 บริษัท  ว ีอาร์ พี เด้นท์  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 27,000.00              253/2563  2 ธนัวาคม 2562 

76 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 146,369.00            266/2563 4 ธนัวาคม 2562 

77 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 15,964.40              269/2563  4 ธนัวาคม 2562 

78 0115541000300 บริษัท  ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 38,520.00              276/2563  4 ธนัวาคม 2562 

79 0105520000343 บริษัท  ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 22,500.00              273/2563 4 ธนัวาคม 2562 

80 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 122,408.00            268/2563 4 ธนัวาคม 2562 

81 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 92,912.38              267/2563 4 ธนัวาคม 2562 

82 0105509002220 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,718.75              270/2563  4 ธนัวาคม 2562 

83 0105530033848 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 14,120.00              274/2563 4 ธนัวาคม 2562 

84 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,400.00              302/2563  12 ธนัวาคม 2562 

85 0105528032147 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 12,000.00              313/2563  18 ธนัวาคม 2562 

86 0105553022311 บริษัท  ไบโอวาลิส  จ ากัด เวชภัณฑ์ 26,000.00              315/2563  18 ธนัวาคม 2562 

87 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 29,363.00              311/2563  18 ธนัวาคม 2562 

88 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 41,882.00              314/2563  18 ธนัวาคม 2562 
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89 0205549009496 บริษัท  รักษ์สุข  จ ากัด เวชภัณฑ์สมุนไพร 80,220.00              520/2563  18 กุมภาพันธ ์2563 

90 0245558000412 บริษัท  ธงทองโอสถ  จ ากัด เวชภัณฑ์สมุนไพร 18,200.00              519/2563  18 กุมภาพันธ ์2563 

91 0103548006760 หจก. เอส ดับบลิว เอ เอ็นจเินียร่ิง เซอร์วสิ วสัดุงานบ้านงานครัว 22,000.00              524/2563  19 กุมภาพันธ ์2563 

92 3260400470708 นางบังเอิญ  เทียนอินทร์ จา้งเหมาดูและผู้แลผู้ป่วย (ก.พ.63) 1,500.00               496/2563 31 มกราคม 2563 

93 3360300367777 นายณะ  คลังทอง จา้งเหมาดูและผู้แลผู้ป่วย (ก.พ.63) 1,500.00               495/2563  31 มกราคม 2563 

94  - บริษัท  เซนต์เมด  จ ากัด ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00              252/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

95  - ส านักงานประกันสังคมจงัหวดันครนายก สมทบประกันสังคม  ประจ าเดือน ก.พ. 63 7,500.00                - 

96  - ส านักงานประกันสังคมจงัหวดันครนายก สมทบประกันสังคม  ประจ าเดือน ก.พ. 64 53,252.00               - 

97 0105546095727 ที่ท าการไปรษณียอ์ าเภอองครักษ์ ค่าฝากส่งไปรษณีย ์ (ก.พ. 63) 897.00                   - 

98 0105550056398 บริษัท  ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต  จ ากัด ค่า Internet  (ก.พ. 63) 1,284.00                - 

99 0105548115897 บริษัท  แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 12 หมายเลข  (ก.พ. 63) 2,844.07                - 

100 0105548115897 บริษัท  แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 1 หมายเลข  (ก.พ. 63) 1,739.82                - 

101  - ร้าน วราภัณฑ์ ค่าหนังสือพิมพ์ (ก.พ. 63) 890.00                   - 

102 3250800065631 นายปัญญา  จนัทร์แสง ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร      4,370.00                - 

103 0105556093287 บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ฯ  จ ากัด เช่าแผ่นรับสัญญาณรังสี (ม.ค. 63) 40,000.00              388/2563 27 ธนัวาคม 2562 

104 0105548135821 บริษัท  ไอที เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ  จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,360.70               563/2563  19 กุมภาพันธ ์2563 

105 0105535164932 บริษัท  กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ  จ ากัด จา้งเหมาตรวจส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 37,950.00              490/2563  24 มกราคม 2563 

0145553001250 บริษัท  มาร์ธา กรุ๊ป  จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,500.00              526/2563  20 กุมภาพันธ ์2563 

107 0107537000082 ธนาคารกรุงไทย วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  30,951.70              487/2563  31 มกราคม 2563 

108 0105556093287 บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ฯ  จ ากัด เช่าแผ่นรับสัญญาณรังสี (ก.พ. 63) 40,000.00              494/2563   31 มกราคม 2563 

109 0205533000516 บริษัท  อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี  จ ากัด จา้งเหมาตรวจส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 31,835.00              491/2563 31 มกราคม 2563 

110 0145556000041 บริษัท  เคซี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป  จ ากัด จา้งเหมาจดัเก็บก าจดัขยะติดเชื้อ,อันตราย (ก.พ.63) 21,972.50              488/2563  31 มกราคม 2563 
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111 0263539000036 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น วสัดุส านักงาน 5,090.00               576/2563  4 มีนาคม 2563 

112 3130400214290 นายส าลี  สุวรรณ จา้งปรับปรุงห้องเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ 122,000.00            577/2563  3 มีนาคม 2563 

113 1017545000161 บริษัท  ทีโอที  จ ากัด ค่าโทรศัพท์ศูนยน์เรนทร  (ก.พ. 63) 107.00                   - 

114 1017545000161 บริษัท  ทีโอที  จ ากัด ค่าโทรศัพท์ 9  หมายเลข  (ก.พ. 63) 3,212.14                - 

115  - ร้าน วราภัณฑ์ ค่าหนังสือพิมพ์ (มี.ค. 63) 1,010.00                - 

116 0105550056398 บริษัท  ทริปเปิล้ที่ อินเตอร้น็ต  จ ากัด ค่า Internet  (มี.ค. 63) 1,284.00                - 

117 0105548115897 บริษัท  แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 1 หมายเลข (มี.ค. 63) 1,720.56                - 

118 0105548115897 บริษัท  แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 12 หมายเลข (มี.ค. 63) 2,832.29                - 

119 3100504184451 พญ.มณฑวรรณ  พรานป่า ค่าตอบแทนแพทยน์อกหน่วยบริการ 2,300.00                - 

120 3100504184451 พญ.มณฑวรรณ  พรานป่า ค่าตอบแทนแพทยน์อกหน่วยบริการ 3,700.00                - 

121 0994000165421 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ค่าทางด่วน (วนัที่ 20 มี.ค. 63) 120.00                   - 

122  - ส านักงานประกันสังคมจงัหวดันครนายก ค่าสมทบประกันสังคมค่าจา้งประจ าปี 2563 1,848.00                - 

123 3260300479568 นางสาวไพรินทร์  ถุงเงิน ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,225.00                - 

124 3260300336937 นางสาวบุญมา  เดชอุดม จา้งเหมาตัดหญ้า (ก.พ. 63) 9,000.00               580/2563  31 มกราคม 2563 

125 0103514011531 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  เอ็มมีเน้นซ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสคร์หรือการแพทย์ 10,200.00             606/2563  6 มีนาคม 2563 

126 0105535013098 บริษัท  โฟกัสเทค  จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,515.00             608/2563  11 มีนาคม 2563 

127 0135554002381 บริษัท  อินโนโว เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุงานบ้านงานครัว 9,555.10               609/2563 11 มีนาคม 2563 

128 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์สมุนไพร 6,216.70               611/2563  12 มีนาคม 2563 

129 0205549009496 บริษัท  รักษ์สุข  จ ากัด เวชภัณฑ์สมุนไพร 80,850.00             610/2563  12 มีนาคม 2563 

130 3130400214290 นายส าลี  สุวรรณ จา้งเหมาร้ือส่ิงปลูกสร้างที่กรองน้ าบาดาล 10,600.00             631/2563  16 มีนาคม 2563 

131 0107537000785 บริษัท  ลินเด้ (ปะเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 33,098.50             632/2563  18 มีนาคม 2563 

132 1260400001701 นางทัสนันท์  วฒันวภิัทรเจริญ จา้งท าป้ายไวนิล 5,160.00               635/2563  18 มีนาคม 2563 
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133 3240400286630 ร้าน  วศิวะซัพพลาย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 13,100.00             633/2563  18 มีนาคม 2563 

134 1199900171915 ร้าน  เค พี บี คอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์ 34,400.00             628/2563  18 มีนาคม 2563 

135 0105547072141 บริษัท  ไลฟ์ ไอ-เทค  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 22,500.00             634/2563  18 มีนาคม 2563 

136 0105556093287 บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์   จ ากัด เช่าแผ่นรับสัญญาณรังสี (มี.ค. 63) 40,000.00             585/2563  28 กุมภาพันธ ์2563 

137 0105538144321 บริษัท  สยามยเูนี่ยนเคมีคอล  จ ากัด วสัดุงานบ้านงานครัว 15,408.00             644/2563 25 มีนาคม 2563 

138 3360300367777 นายณะ  คลังทอง จา้งเหมาดูแลผู้ป่วย (มี.ค. 63) 1,500.00               586/2563  28 กุมภาพันธ ์2563 

139 3260400470708 นางบังเอิญ  เทียนอินทร์ จา้งเหมาดูแลผู้ป่วย (มี.ค. 63) 1,500.00               587/2563  28 กุมภาพันธ ์2563 

140 0105543084357 บริษัท  จั่งวฒันา กรุ๊ป  จ ากัด เวชภัณฑ์ 22,500.01             640/2563  25 มีนาคม 2563 

141 0107537000882 ธนาคารกรุงไทย วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,139.04             578/2563  28 กุมภาพันธ ์2563 

142 3260300336937 นางสาวบุญมา  เดชอุดม จา้งเหมาตัดหญ้า (มี.ค. 63) 9,000.00               489/2563  28 กุมภาพันธ ์2563 

143 3250800251221 นางสาวอรุณี  จนัทร์แสง จา้งเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (16-31มี.ค. 63) 33,350.00             584/2563  13 มีนาคม 2563 

144 0105538069337 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 15,545.00              332/2563 25 ธนัวาคม 2562 

145 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 10,095.45              331/2563  24 ธนัวาคม 2562 

146 0103553023197 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 6,850.00               333/2563  25 ธนัวาคม 2562 

147 0105523022844 บริษัท  บีเวอร์ เมดิคอแล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 6,700.00               330/2563  25 ธนัวาคม 2562 

148 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,700.00              348/2563  26 ธนัวาคม 2562 

149 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,840.00              338/2563  26 ธนัวาคม 2562 

150 0105530033848 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 15,520.00              340/2563  26 ธนัวาคม 2562 

151 0105550022116 บริษัท  หาญไทยฟาร์มา (2508)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,967.50              341/2563  26 ธนัวาคม 2562 

152 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 25,410.00              336/2563  26 ธนัวาคม 2562 

153 0105521023592 บริษัท  โปลิฟาร์ม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,810.00              337/2563  26 ธนัวาคม 2562 

154 0105551105503 บริษัท  พรอสฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 17,700.00              334/2563  26 ธนัวาคม 2562 
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155 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 31,565.00              338/2563  26 ธนัวาคม 2562 

156 0105553122341 บริษัท  นิวส์ฟาร์มา (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 26,600.00              349/2563  26 ธนัวาคม 2562 

157 0105543073215 บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,525.40               343/2563  26 ธนัวาคม 2562 

158 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,200.00               342/2563  26 ธนัวาคม 2562 

159 0105522009488 บริษัท  ที โอ เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,800.00               339/2563  26 ธนัวาคม 2562 

160 0105551058432 บริษัท  พาตาร์แลบ (2517)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,800.00               345/2563  26 ธนัวาคม 2562 

161 0105528032147 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,400.00               346/2563  26 ธนัวาคม 2562 

162 0102512000621 โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เวชภัณฑ์ 2,400.00               344/2563  26 ธนัวาคม 2562 

163 0103547039141 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เวชภัณฑ์ 5,640.00               347/2563  26 ธนัวาคม 2562 

164 0135559022232 บริษัท  เอส ที ฟาร์เมติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,889.00               350/2563  26 ธนัวาคม 2562 

165 0103521008575 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ 1,400.00               351/2563  26 ธนัวาคม 2562 

166 0105502000884 บริษัท  เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,600.00               354/2563  27 ธนัวาคม 2562 

167 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,800.00              355/2563 27 ธนัวาคม 2562 

168 0105532125201 บริษัท  บางกอกดรัก  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,600.00               356/2563  27 ธนัวาคม 2562 

169 0105542018121 บริษัท  ยเูมด้า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,640.00               357/2563  27 ธนัวาคม 2562 

170 0105543073215 บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,900.00               358/2563  27 ธนัวาคม 2562 

171 0105550025395 บริษัท  ที แมน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,100.00               359/2563  27 ธนัวาคม 2562 

172 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 11,904.00              360/2563  27 ธนัวาคม 2562 

173 0105534108915 บริษัท  มาสุ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,794.00               361/2563  27 ธนัวาคม 2562 

174 0105553022311 บริษัท  ไบโอวาลิส  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,400.00               362/2563  27 ธนัวาคม 2562 

175 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 20,058.22              363/2563  27 ธนัวาคม 2562 

176 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 93,899.50              365/2563 27 ธนัวาคม 2562 
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177 0105526015172 บริษัท  2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,544.80               366/2563  27 ธนัวาคม 2562 

178 0105554086933 บริษัท  ที แมน ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,482.50              367/2563  27 ธนัวาคม 2562 

179 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,800.64               384/2563  3 เมษายน 2563 

180 0103553023197 บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 14,519.90              413/2563  15 มกราคม 2563 

181 0105552100459 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 5,576.00               414/2563  15 มกราคม 2563 

182 0105538069337 บริษัท  เอเชียเมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 9,000.00               415/2563  15 มกราคม 2563 

183 0105524031103 บริษัท  ไอแคร์ เมดิคัล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 14,700.00              416/2563  15 มกราคม 2563 

184 0105528008271 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,940.00               417/2563  15 มกราคม 2563 

185 0103547039141 บริษัท  เอสพีเอส เมดิคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 8,350.00               418/2563 15 มกราคม 2563 

186 0105548055690 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,500.00               419/2563 15 มกราคม 2563 

187 0105528032147 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,400.00               420/2563  15 มกราคม 2563 

188 0125523000093 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เวชภัณฑ์ 9,400.00               421/2563  15 มกราคม 2563 

189 0105559166595 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,120.12              422/2563 21 มกราคม 2563 

190 0105539106911 บริษัท  เอสเจ เทคโนโลยี ่เมเนจเม้น  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00               424/2563 21 มกราคม 2563 

191 0105523002118 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,260.00              425/2563  21 มกราคม 2563 

192 0125546008201 บริษัท  แล๊บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00              425/2563  21 มกราคม 2563 

193 0994000165676 คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ 26,050.00              433/2563  27 มกราคม 2563 

194 0125546008201 บริษัท  แล๊บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,900.00               429/2563  27 มกราคม 2563 

195 0105544090661 บริษัท  ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 82,632.00              430/2563  27 มกราคม 2563 

196 0105535062200 บริษัท  สตาร์เมดดิคัลไลน์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,960.00              431/2563  27 มกราคม 2563 

197 0205544000091 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,500.00              432/2563 27 มกราคม 2563 

198 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 197,060.00            364/2563  27 มกราคม 2563 
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199 0105523022844 บริษัท  บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 20,975.00              394/2563  9 มกราคม 2563 

200 0105538069337 บริษัท  เอเชียเมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,800.00               395/2563  9 มกราคม 2563 

201 0105511003700 บริษัท  ชูมิตร 1967  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 1,600.00               396/2563  13 มกราคม 2563 

202 0105520012376 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 2,480.00               397/2563  13 มกราคม 2563 

203 0105531029747 บริษัท  เด็นท์-เมท  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 5,560.00               398/2563  13 มกราคม 2563 

204 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 13,812.01              399/2563  13 มกราคม 2563 

205 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 60,237.60              400/2563  13 มกราคม 2563 

206 0115553015064 บริษัท  โมเดิร์น ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 72,600.00              401/2563  13 มกราคม 2563 

207 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 11,021.00              402/2563  13 มกราคม 2563 

208 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 97,969.20              403/2563  13 มกราคม 2563 

209 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,600.00               404/2563  13 มกราคม 2563 

210 0105534108915 บริษัท  มาสุ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,670.00               405/2563 13 มกราคม 2563 

211 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัพล์โพลิเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 400.00                  406/2563  13 มกราคม 2563 

212 0105523002452 บริษัท  ยโูทเปีย้น  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,300.00               407/2563  13 มกราคม 2563 

213 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,620.00               408/2563  13 มกราคม 2563 

214 0105553122341 บริษัท  นิวส์ฟาร์มา (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,200.00               409/2563  13 มกราคม 2563 

215 0105520000343 บริษัท  ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 18,000.00              410/2563  13 มกราคม 2563 

216 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 20,000.00              411/2563  13 มกราคม 2563 

217 0105519003547 บริษัท  อาร์เอ็กซ์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 8,988.00               412/2563  13 มกราคม 2563 

218 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 17,128.00              441/2563  28 มกราคม 2563 

219 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 63,028.41              434/25633  28 มกราคม 2563 

220 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,113.70               435/2563  28 มกราคม 2563 
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221 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 25,015.00              437/2563  28 มกราคม 2563 

222 0105523002452 บริษัท  ยโูทเปีย้น  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,980.00               436/2563  28 มกราคม 2563 

223 0105509002220 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,723.15               438/2563  28 มกราคม 2563 

224 0735543000476 บริษัท  เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,338.40               439/2563  28 มกราคม 2563 

225 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,600.00               440/2563  28 มกราคม 2563 

226 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,819.00               442/2563  28 มกราคม 2563 

227 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 30,614.00              464/2563  29 มกราคม 2563 

228 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 19,570.00              443/2563  27 มกราคม 2563 

229 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 11,240.00              452/2563  29 มกราคม 2563 

230 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 109,715.00            454/2563  29 มกราคม 2563 

231 0105509002220 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,055.30               444/2563  29 มกราคม 2563 

232 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,200.00               445/563 29 มกราคม 2563 

233 0103521008575 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ 5,340.00               446/2563  29 มกราคม 2563 

234 0105528032147 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,200.00               447/2563  29 มกราคม 2563 

235 0103511001446 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  แอล บี เอส แลบอเรตอร่ี เวชภัณฑ์ 4,500.00               449/2563  29 มกราคม 2563 

236 0992002785424 ห้างหุน้ส่วนสามัญ  พรีเมด ฟาร์มา เวชภัณฑ์ 2,230.00               450/2563  29 มกราคม 2563 

237 0105521023592 บริษัท  โปลิฟาร์ม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 9,120.00               448/2563  29 มกราคม 2563 

238 0105496000431 บริษัท  บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,889.00               451/2563  29 มกราคม 2563 

239 0105534108915 บริษัท  มาสุ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,794.00               453/2563  29 มกราคม 2563 

240 0105558141818 บริษัท  บีเจเอช เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,000.00               463/2563  29 มกราคม 2563 

241 0105525009144 บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 5,500.00               462/2563  29 มกราคม 2563 

242 0103553023197 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 2,400.00               461/2563  29 มกราคม 2563 
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243 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 8,560.00               459/2563 29 มกราคม 2563 

244 0105555081625 บริษัท  ไบโอคอททอน  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 5,900.00               458/2563  29 มกราคม 2563 

245 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 7,369.00               457/2563  29 มกราคม 2563 

246 0105527023187 บริษัท  จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,100.00               456/2563  29 มกราคม 2563 

247 0115554008231 บริษัท  น าววิฒัน์การช่าง (1992)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 14,500.00              455/2563 29 มกราคม 2563 

248 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 71,069.40              474/2563  30 มกราคม 2563 

249 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 14,231.00              470/2563 30 มกราคม 2563 

250 0105520000343 บริษัท  ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 13,500.00              468/2563  30 มกราคม 2563 

251 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 13,074.00              466/2563  30 มกราคม 2563 

252 0115525000465 บริษัท  ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,800.00               473/2563  30 มกราคม 2563 

253 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,400.00               472/2563  30 มกราคม 2563 

254 0105526015172 บริษัท  2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,231.80               471/2563  30 มกราคม 2563 

255 0105553122341 บริษัท  นิวส์ฟาร์มา (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,800.00               469/2563  30 มกราคม 2563 

256 0105528032147 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,700.00               467/2563  30 มกราคม 2563 

ส 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,090.00              482/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

258 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 13,450.00              480/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

259 0105550000724 บริษัท  พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,000.00              478/2563 4 กุมภาพันธ ์2563 

260 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 19,500.00              477/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

261 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 24,168.00              476/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

262 0105551058432 บริษัท  พาตาร์แลบ (2517)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,400.00               483/2563  4 กุมภาพันธ ์2563 

263 0105543073215 บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,830.50               481/2563 4 กุมภาพันธ ์2563 

264 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 960.00                  479/2563 4 กุมภาพันธ ์2563 
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265 0103553023197 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 3,250.00               504/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

266 0105523022844 บริษัท  บี เวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 5,700.00               503/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

267 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 7,276.00               502/2563   7 กุมภาพันธ ์2563 

268 0107536000544 บริษัท  แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 8,667.00               501/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

269 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 7,499.00               500/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

270 0105542007006 บริษัท  บอร์เนียว เมดิคัล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 11,599.00              499/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

271 0105555081625 บริษัท  ไบโอคอททอน  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 16,200.00              498/2563  7 กุมภาพันธ ์2563 

272 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 6,200.00               517/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

273 0105526015172 บริษัท  2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,578.95               516/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

274 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,387.90               515/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

275 0105554086933 บริษัท  ที แมน ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,730.00               512/2563 13 กุมภาพันธ ์2563 

276 0105521023592 บริษัท  โปลิฟาร์ม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,722.00               511/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

277 0105490000456 บริษัท  บี เอ็ล ฮ้ัว  จ ากัด เวชภัณฑ์ 9,202.00               510/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

278 0105553001705 บริษัท  เอเซียน ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,500.00               508/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

279 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 25,434.00              514/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

280 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 18,600.00              513/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

281 0105551105503 บริษัท  พรอสฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,000.00              509/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

282 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,640.00              507/2563  13 กุมภาพันธ ์2563 

283 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 174,186.36            518/2563  18 กุมภาพันธ ์2563 

284 0735561004020 บริษัท  เบทเทอร์แพ็คพลัส  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,400.00               531/2563  20 กุมภาพันธ ์2563 

285 0105535062200 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,788.00              530/2563  20 กุมภาพันธ ์2563 

286 0125546008201 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,250.00               529/2563 20 กุมภาพันธ ์2563 



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี รายการพัสดุที่ จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน จัดซ้ือจัดจ้าง ที่จัดซ้ือจัดจ้าง เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามแผน ตามแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563

โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ

เอกสารอ้างอิง แผนปฏิบัติการ

เลขที่ วัน เดือน ปี

287 0205544000091 บริษัท  สตาร์เมดดิคัลไลน์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,940.00              528/2563  20 กุมภาพันธ ์2563 

288 0105551099732 บริษัท  ไดแอโค  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,584.00              527/2563 20 กุมภาพันธ ์2563 

289 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 19,618.00              532/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

290 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 7,276.00               533/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

291 0603541000206 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภาสิน วสัดุการแพทย์ 7,000.00               534/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

292 0125551002275 บริษัท  แอม เบส พลัส  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 6,500.00               535/2563 26 กุมภาพันธ ์2563 

293 0655558001326 บริษัท  อาร์ดับเบิล้ย ูอินเตอร์เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 5,700.00               536/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

294 0105539040332 บริษัท  ไซเอนซ์เมด  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,600.00               537/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

295 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 9,630.00               538/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

296 0125523000093 บริษัท  ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 53,030.00              539/2563 26 กุมภาพันธ ์2563 

297 01055280132147 บริษัท  ฟาร์มีน่า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,700.00               540/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

298 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,290.00               541/2563 26 กุมภาพันธ ์2563 

299 0105551105503 บริษัท  พรอส ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 15,300.00              542/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

300 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 76,181.20              543/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

301 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 13,834.35              544/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

302 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,600.00               545/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

303 0105554086933 บริษัท  ที แมน ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,337.50               546/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

304 0105553022311 บริษัท  ไบโอวาลิส  จ ากัด เวชภัณฑ์ 6,400.00               547/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

305 0105490000456 บริษัท  บี เอ็ล ฮ้ัว  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,669.20               548/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

306 0105542018121 บริษัท  ยเูมด้า  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,640.00               549/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

307 0992002785424 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  พรีเมด ฟาร์มา เวชภัณฑ์ 2,900.00               550/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

308 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,254.60               551/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 
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309 0105532125201 บริษัท  บางกอก ดรัก  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,600.00               552/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

310 0103521008575 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ 8,900.00               553/2563  26 กุมภาพันธ ์2563 

311 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 25,346.16              557/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

312 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 96,475.00              556/2563 27 กุมภาพันธ ์2563 

313 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,700.00              558/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

314 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 10,650.00              559/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

315 0105551105503 บริษัท  พรอส ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 13,680.00              560/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

316 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,360.00               561/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

317 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 9,120.00               562/2563  27 กุมภาพันธ ์2563 

318 0105527028430 บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด เวชภัณฑ์ 22,856.00              564/2563  2 มีนาคม 2563 

319 0107529000011 บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 17,560.00              565/2563  2 มีนาคม 2563 

320 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 98,012.00              566/2563  2 มีนาคม 2563 

321 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,640.00               567/2563  2 มีนาคม 2563 

322 0105522009488 บริษัท  ที โอ เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 2,985.00               568/2563 2 มีนาคม 2563 

323 0105509002220 บริษัท  สยามฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,226.50               569/2563  2 มีนาคม 2563 

324 0105536112375 บริษัท  ว ีอาร์ พี เด้นท์  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 2,800.00               570/2563  3 มีนาคม 2563 

325 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 1,712.00               571/2563  3 มีนาคม 2563 

326 0105552100459 บริษัท  ไอแคร์ เมดิคัล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,500.00               572/2563  3 มีนาคม 2563 

327 0105525009144 บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,800.00               573/2563  3 มีนาคม 2563 

328 0103552005942 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ดี เอ ซี เทรดด้ิง วสัดุการแพทย์ 6,469.00               574/2563  3 มีนาคม 2563 

329 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 4,800.00               575/2563 3 มีนาคม 2563 

330 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ 6,976.40               588/2563  5 มีนาคม 2563 
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331 0125533003869 บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,760.00               589/2563  5 มีนาคม 2563 

332 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,926.00               590/2563  5 มีนาคม 2563 

333 0105543073215 บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,665.40               591/2563  5 มีนาคม 2563 

334 0105534108915 บริษัท  มาสุ  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,866.00               592/2563  5 มีนาคม 2563 

335 0105530033848 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,120.00              593/2563  5 มีนาคม 2563 

336 0105521023592 บริษัท  โปลิฟาร์ม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 5,940.00               594/2563  5 มีนาคม 2563 

337 0105523002452 บริษัท  ยโูทเปีย้น  จ ากัด เวชภัณฑ์ 7,965.00               595/2563  5 มีนาคม 2563 

338 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 12,200.00              596/2563  5 มีนาคม 2563 

339 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 11,021.00              597/2563  6 มีนาคม 2563 

340 0105520000343 บริษัท  ไบโอฟาร์ เคมิคัลส์  จ ากัด เวชภัณฑ์ 13,500.00              598/2563  6 มีนาคม 2563 

341 0105521023592 บริษัท  โปลิฟาร์ม  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,970.00               599/2563  6 มีนาคม 2563 

342 0105522009488 บริษัท  ที โอ เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เวชภัณฑ์ 1,500.00               600/2563  6 มีนาคม 2563 

343 0105554086933 บริษัท  ที แมน ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 4,280.00               601/2563  6 มีนาคม 2563 

344 0115553015064 บริษัท  โมเดิร์น ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,500.00              602/2563  6 มีนาคม 2563 

345 0105516010941 บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด เวชภัณฑ์ 3,000.00               603/2563  6 มีนาคม 2563 

346 0103547039141 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เวชภัณฑ์ 18,800.00              604/2563 6 มีนาคม 2563 

347 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 11,727.20              605/2563  6 มีนาคม 2563 

348 0103553023197 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  อิเลฟเวน่ พลัช วสัดุการแพทย์ 8,040.00               612/2563  12 มีนาคม 2563 

349 0105538123650 บริษัท  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 10,486.00              613/2563  12 มีนาคม 2563 

350 0105538069337 บริษัท  เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 5,190.00               614/2563  12 มีนาคม 2563 

351 0105524031103 บริษัท  โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 18,324.50              615/2563  12 มีนาคม 2563 

352 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 21,828.00              616/2563  12 มีนาคม 2563 
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353 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม วสัดุการแพทย์ 144,836.36            617/2563  13 มีนาคม 2563 

354 0105528008271 บริษัท  แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 3,900.00               618/2563  13 มีนาคม 2563 

355 0105539008676 บริษัท  ฟาร์มาดิกา  จ ากัด วสัดุการแพทย์ 10,000.00              619/2563  13 มีนาคม 2563 

356 0992002785424 ห้างหุน้ส่วนสามัญ  พรีเมด ฟาร์มา วสัดุการแพทย์ 4,260.00               620/2563  13 มีนาคม 2563 

357 0103511001446 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  แอล บี เอส แลบอเรตอร่ี วสัดุการแพทย์ 2,800.00               621/2563 13 มีนาคม 2563 

358 0105546106807 บริษัท  เอ็กซ์แล็บ  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,000.00              622/2563  17 มีนาคม 2563 

359 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,090.09              623/2563  17 มีนาคม 2563 

360 0125546008201 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,900.00               624/2563  17 มีนาคม 2563 

361 0105535062200 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,000.00              625/2563  17 มีนาคม 2563 

362 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,980.00              626/2563 17 มีนาคม 2563 

363 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม วสัดุการแพทย์ 6,000.00               629/2563  18 มีนาคม 2563 

364 0105511003700 บริษัท  ชูมิตร 1967  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 8,500.00               636/2563  20 มีนาคม 2563 

365 0105558174284 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 1,500.00               637/2563  20 มีนาคม 2563 

366 0105531014391 บริษัท  เอส ดี ทันตเวช (1988)  จ ากัด วสัดุการแพทย ์(ทันตกรรม) 1,220.00               638/2563  20 มีนาคม 2563 

367 0105539106911 บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เวชภัณฑ์ 16,371.00              639/2563  20 มีนาคม 2563 

368 0125546008201 บริษัท  แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการรแพทย์ 4,750.00               641/2563  25 มีนาคม 2563 

369 0105535062200 บริษัท  เฟิร์มเมอร์  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการรแพทย์ 61,750.00              642/2563  25 มีนาคม 2563 

370 0105544090661 บริษัท  ไอเมด  ลาบอราทอร่ี  จ ากัด วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการรแพทย์ 91,108.00              643/2563  25 มีนาคม 2563 

371 หจก.รัศมีการไฟฟ้าและเคหะภัณฑ์ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,541.25               147/2563 3 มีนาคม 2563 

372 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 90.00                   148/2563 3 มีนาคม 2563 

373 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 160.00                 149/2563 3 มีนาคม 2563 

374 107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) วสัดุก่อสร้าง 748.00                 150/2563 5 มีนาคม 2563 
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375 3260300075866 ช.ชุมสินพานิชย์ วสัดุการแพทย ์ 840.00                 151/2563 6 มีนาคม 2563 

376 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 110.00                 152/2563 6 มีนาคม 2563 

377 265560000777 บริษัท ธงชัยการยาง1994 จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,890.00               153/2563 6 มีนาคม 2563 

378 5190300004621 โรงพิมพ์เสมอการพิมพ์ วสัดุส านักงาน 1,800.00               154/2563 10 มีนาคม 2563 

379 5190300004621 โรงพิมพ์เสมอการพิมพ์ วสัดุส านักงาน 1,800.00               155/2563  10 มีนาคม 2563 

380 5620100047713 ร้าน ck dental ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทยท์ันตกรรม 3,500.00               156/2563 11 มีนาคม 2563 

381 3260400309214 นายสมพงษ์ ทองใบ สมุนไพรสด 765.00                 157/2563 11 มีนาคม 2563 

382 3260400296139 นายธรีะยทุธ ศรีประมูล เวชภัณฑ์สมุนไพร 300.00                 158/2563 11 มีนาคม 2563 

383 3260400094188 ร้านไทยพาณิชย์ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 540.00                 159/2563 12 มีนาคม 2563 

384 3260400094188 ร้านไทยพาณิชย์ วสัดุงานบ้านงานครัว 960.00                 160/2563 12 มีนาคม 2563 

385 3260400094188 ร้านไทยพาณิชย์ วสัดุส านักงาน 3,695.00               161/2563 12 มีนาคม 2563 

386 ปัม๊น้ ามันเต็มประชา วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 85.00                   162/2563 12 มีนาคม 2563 

387 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 120.00                 163/2563 12 มีนาคม 2563 

388 3130400226174 นายวเิชียร รุ่งก าจกั จา้งเหมาซ่อมเปล่ียนหลังคา 2,500.00               164/2563 13 มีนาคม 2563 

389 3130400214290 นายส าลี สุวรรณ จา้งเหมาแม็คโคร ขุดรางระบายน้ า 4,000.00               165/2563 13 มีนาคม 2563 

390 107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,670.00               166/2563 13 มีนาคม 2563 

391 3260400094188 ร้านไทยพาณิชย์ วสัดุงานบ้านงานครัว 1,795.00               167/2563 17 มีนาคม 2563 

392 1199900171915 เคพีบี คอมพิวเตอร์ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,200.00               168/2563 17 มีนาคม 2563 

393 1199900171915 เคพีบี คอมพิวเตอร์ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 720.00                 169/2563 17 มีนาคม 2563 

394 องครักษ์เคหะภัณฑ์ วสัดุก่อสร้าง 2,225.00               170/2563 17 มีนาคม 2563 

395 265560000777 บริษัท ธงชัยการยาง1994 จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,290.00               171/2563 17 มีนาคม 2563 

396 265558000013 บริษัท สหะชัยวสัดุก่อสร้าง จ ากัด วสัดุก่อสร้าง 428.00                 172/2563 17 มีนาคม 2563 



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี รายการพัสดุที่ จ านวนเงินรวม
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ตามแผน ตามแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563
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เลขที่ วัน เดือน ปี

397 107561000196 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) วสัดุก่อสร้าง 209.00                 173/2563 18 มีนาคม 2563 

398 265560000777 บริษัท ธงชัยการยาง1994 จ ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,040.00               174/2563 18 มีนาคม 2563 

399 3101201691129 เฮ้ง เซ่ง ฮวด วสัดุงานบ้านงานครัว 3,700.00               175/2563 20 มีนาคม 2563 

400 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 120.00                 176/2563 23 มีนาคม 2563 

401 3260200216573 ส าเพ็ง นครนายก วสัดุงานบ้านงานครัว 2,390.00               177/2563 25 มีนาคม 2563 

402 265539000089 บริษัท ส.ทวกีิจ(บิก๊วนั)จ ากัด วสัดุงานบ้านงานครัว 828.00                 178/2563 25 มีนาคม 2563 

403 1199600215801 ร้าน ส.รุ่งเรืองภัณฑ์ วสัดุงานบ้านงานครัว 280.00                 179/2563 25 มีนาคม 2563 

404 1199600215801 ร้าน ส.รุ่งเรืองภัณฑ์ วสัดุงานบ้านงานครัว 516.00                 180/2563 25 มีนาคม 2563 

405 ร้านข้าวตังทุกอยา่ง 20 วสัดุงานบ้านงานครัว 280.00                 181/2563 25 มีนาคม 2563 

406 3260400420794 ร้านต้ังเจริญ วสัดุงานบ้านงานครัว 50.00                   182/2563 26 มีนาคม 2563 

407 1199600215801 ร้าน ส.รุ่งเรืองภัณฑ์ วสัดุงานบ้านงานครัว 200.00                 183/2563 26 มีนาคม 2563 

408 3260200216573 ส าเพ็ง นครนายก วสัดุงานบ้านงานครัว 1,400.00               184/2563 27 มีนาคม 2563 

409 ร้านเอกรินทร์ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,400.00               185/2563 27 มีนาคม 2563 

410 ร้านเจมส์ วสัดุงานบ้านงานครัว 300.00                 186/2563 27 มีนาคม 2563 

411 265558000013 บริษัท สหะชัยวสัดุก่อสร้าง จ ากัด วสัดุก่อสร้าง 260.00                 187/2563 28 มีนาคม 2563 

412 3260200216573 ส าเพ็ง นครนายก วสัดุงานบ้านงานครัว 2,590.00               188/2563 28 มีนาคม 2563 

413 3130400214290 นายส าลี สุวรรณ ซ่อมแซมปะปาแตกใต้พืน้ปูน 3,000.00               189/2563 30 มีนาคม 2563 

414 ร้านเจมส์ วสัดุงานบ้านงานครัว 300.00                 190/2563 31 มีนาคม 2563 

415 3260200216573 ส าเพ็ง นครนายก วสัดุงานบ้านงานครัว 360.00                 191/2563 31 มีนาคม 2563 

416 ร้านโชคสมใจ วสัดุบริโภค 100.00                 192/2563 31 มีนาคม 2563 

417 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,797.60               129/2563 6 มีนาคม 2563 

418 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 288.90                  130/2563 6 มีนาคม 2563 
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เลขที่ วัน เดือน ปี

419 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 2,054.40               131/2563 6 มีนาคม 2563 

420 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  132/2563 6 มีนาคม 2563 

421 0105533055273 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ท าฟันปลอม 428.00                  133/2563 6 มีนาคม 2563 

422 0105533055273 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ท าฟันปลอม 1,016.50               134/2563 6 มีนาคม 2563 

423 0105533055273 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ท าฟันปลอม 428.00                  135/2563 6 มีนาคม 2563 

424 0105533055273 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ท าฟันปลอม 428.00                  136/2563 6 มีนาคม 2563 

425 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,754.80               137/2563 30 มีนาคม 2563 

426 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,412.40               138/2563 30 มีนาคม 2563 

427 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,353.55               139/2563 30 มีนาคม 2563 

428 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 904.15                  140/2563 30 มีนาคม 2563 

429 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 850.65                  141/2563 30 มีนาคม 2563 

430 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,123.50               142/2563 30 มีนาคม 2563 

431 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 577.80                  143/2563 30 มีนาคม 2563 

432 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  144/2563 30 มีนาคม 2563 

433 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  145/2563 30 มีนาคม 2563 

434 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  146/2563 30 มีนาคม 2563 

435 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  147/2563 30 มีนาคม 2563 

436 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  148/2563 30 มีนาคม 2563 

437 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  149/2563 30 มีนาคม 2563 

438 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 321.00                  150/2563 30 มีนาคม 2563 

439 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 214.00                  151/2563 30 มีนาคม 2563 

440 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,016.50               152/2563 30 มีนาคม 2563 



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี รายการพัสดุที่ จ านวนเงินรวม
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441 0125546012195 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ท าฟันปลอม 1,016.50               153/2563 30 มีนาคม 2563 


