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ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

1 ๑/๐๔/๒๕๖๓ 0994000269897 ส ำนักงำนเทศบำลเมอืงตรำด จ้ำงเหมำรถดูดส่ิงปฏกิลู จ ำนวน ๑๒ คิว 3,000.00 ตร 0032.201.4/1612 
ลงวันที ่27 มนีำคม 2563

2 ๑/๐๔/๒๕๖๓ ศูนย์หอ้งปฏบิัติกำร 
กรมอนำมยั

จ้ำงตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพน้ ำทิง้จำก
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 11 พำรำมเิตอร์ 
จ ำนวน 2 ชุด

3,600.00 ตร 0032.201.4/1613 
ลงวันที ่27 มนีำคม 2563

3 ๑/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,305.00 ตร 0032.201.4/1617 
ลงวันที ่27 มนีำคม 2563

4 ๑/๐๔/๒๕๖๓ 3239900044374 ร้ำนบูรณะพำณิชย์ 
โดยนำยเดชำ ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 2,527.00 ตร 0032.201.4/1594 
ลงวันที ่26 มนีำคม 2563

5 ๒/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
๒ รำยกำร

642.00 ตร 0032.201.4/1616 
ลงวันที ่27 มนีำคม 2563

6 ๒/๐๔/๒๕๖๓ 3239900044374 ร้ำนบูรณะพำณิชย์ 
โดยนำยเดชำ ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 
12 รำยกำร

4,494.50 ตร 0032.201.4/1552 
ลงวันที ่22 มนีำคม 2563

7 ๓/๐๔/๒๕๖๓ 0105561112707 บริษัท อนิโนเทค เซอร์จิคอล 
จ ำกดั

ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,750.00 ตร 0032.201.4/1640 
ลงวันที ่30 มนีำคม 2563

8 ๓/๐๔/๒๕๖๓ 0235537000022 โรงพยำบำลกรุงเทพตรำด จ้ำงเอกซเรย์ Mammorgram จ ำนวน 
1 คร้ัง

1,700.00 ตร 0032.201.4/1639 
ลงวันที ่30 มนีำคม 2563

9 ๗/๐๔/๒๕๖๓ 0105529037312 บริษัท กรุงเทพครุภณัฑ์
เวชภณัฑ์ จ ำกดั

ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
จ ำนวน 1 รำยกำร

3,285.00 ตร 0032.201.4/1689 
ลงวันที ่2 เมษำยน 2563

10 ๘/๐๔/๒๕๖๓ 0994000269897 ส ำนักงำนเทศบำลเมอืงตรำด จ้ำงเหมำรถดูดส่ิงปฏกิลู จ ำนวน 6 คิว 1,500.00 ตร 0032.201.4/1636 
ลงวันที ่30 มนีำคม 2563

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

11 ๘/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
10 รำยกำร

4,686.60 ตร 0032.201.4/1623 
ลงวันที ่30 มนีำคม 2563

12 ๙/๐๔/๒๕๖๓ 0205560001501 บริษัท เอ.ที.เอ.โซลูชั่น จ ำกดั ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 
รำยกำร

1,000.00 ตร 0032.201.4/1680 
ลงวันที ่2 เมษำยน 2563

13 ๙/๐๔/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล ซ้ือครุภณัส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,850.00 ตร 0032.201.4/1681 
ลงวันที ่2 เมษำยน 2563

14 ๙/๐๔/๒๕๖๓ 0233536000060 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แสงสยำม
ซัพพลำย

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 
รำยกำร

1,240.00 ตร 0032.201.4/1765 
ลงวันที ่8 เมษำยน 2563

15 ๙/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 4,820.00 ตร 0032.201.4/1764 
ลงวันที ่8 เมษำยน 2563

16 ๑๕/๐๔/๒๕๖๓ 0105546073062 บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์
 จ ำกดั

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร

4,226.50 ตร 0032.201.4/1756 
ลงวันที ่8 เมษำยน 2563

17 ๑๖/๐๔/๒๕๖๓ 3230100029836 ร้ำนชอบศิลป์ จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 2,912.00 ตร 0032.201.4/1831 
ลงวันที ่10 เมษำยน 2563

18 ๑๖/๐๔/๒๕๖๓ 0105540016661 บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จ ำกดั ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ (OR) จ ำนวน 1 
รำยกำร

3,000.00 ตร 0032.201.4/1666 
ลงวันที ่1 เมษำยน 2563

19 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0235556000075 บริษัท คร่ึงรำคำค้ำไม ้จ ำกดั ซ้ือวัสดุงำนกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 790.00 ตร 0032.201.4/2018 
ลงวันที ่17 เมษำยน 2563

20 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 2300257000020 ร้ำนมติรนำฬิกำ-เคร่ืองเสียง ซ้ือครุภณัส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,150.00 ตร 0032.201.4/1917 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

21 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 3570700705139 ร้ำนพลอยทะเล เฟอร์นิเจอร์ 
โดยนำงสำวนวลจันทร์ สุพรหม

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,300.00 ตร 0032.201.4/1865 
ลงวันที ่10 เมษำยน 2563

22 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 179.00 ตร 0032.201.4/1868 
ลงวันที ่10 เมษำยน 2563

23 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
3 รำยกำร

4,312.10 ตร 0032.201.4/1911 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

24 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105543005741 บริษัท เอก็ซ์เซล เด็นตัล แลป
 จ ำกดั

จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
1 รำยกำร

1,690.00 ตร 0032.201.4/1877 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

25 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
1 รำยกำร

1,958.10 ตร 0032.201.4/1888 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

26 ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105533055273 บริษัท พีซี เด็นตัลแลป จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
1 รำยกำร

214.00 ตร 0032.201.4/1891 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

27 ๒๑/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
9 รำยกำร

8,752.60 ตร 0032.201.4/1942 
ลงวันที ่14 เมษำยน 2563

28 ๒๑/๐๔/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
6 รำยกำร

8,560.00 ตร 0032.201.4/1937 
ลงวันที ่14 เมษำยน 2563

29 ๒๑/๐๔/๒๕๖๓ 0125541004810 บริษัท อี-ไซเมด จ ำกดั ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร

3,000.00 ตร 0032.201.4/1895 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563

30 ๒๑/๐๔/๒๕๖๓ 3239900054337 ร้ำนเกษมพำนิช ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 
รำยกำร

880.00 ตร 0032.201.4/1849 
ลงวันที ่13 เมษำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

31 ๒๑/๐๔/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 695.00 ตร 0032.201.4/1862 
ลงวันที ่10 เมษำยน 2563

32 ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,300.00 ตร 0032.201.4/2029 
ลงวันที ่20 เมษำยน 2563

33 ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 960.00 ตร 0032.201.4/2030 
ลงวันที ่20 เมษำยน 2563

34 ๒๗/๐๔/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,240.00 ตร 0032.201.4/2081 
ลงวันที ่22 เมษำยน 2563

35 ๒๗/๐๔/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 
รำยกำร

1,900.00 ตร 0032.201.4/2059 
ลงวันที ่21 เมษำยน 2563

36 ๒๙/๐๔/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,040.00 ตร 0032.201.4/2202 
ลงวันที ่28 เมษำยน 2563

37 ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ 3229700055437 ร้ำนบ้ำนสมนุไพร ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 3รำยกำร 180.00 ตร 0032.201.4/2175 
ลงวันที ่27 เมษำยน 2563

38 ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105543029593 บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮก
อนัต๊ึง) จ ำกดั

ซ้ือวัสดุทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 18 
รำยกำร

3,120.00 ตร 0032.201.4/2174 
ลงวันที ่17 เมษำยน 2563

39 ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกดั ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 700.00 ตร 0032.201.4/2012 
ลงวันที ่17 เมษำยน 2563

40 ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 3,100.00 ตร 0032.201.4/2146 
ลงวันที ่24 เมษำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

41 ๕/๐๕/๒๕๖๓ 3239900050463 นำงสุรินทิพย์ พูลสนอง ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 
1 รำยกำร

290.00 ตร 0032.201.4/2261 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563

42 ๕/๐๕/๒๕๖๓ 010555513224 บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ำกดั ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร

3,000.00 ตร 0032.201.4/2143 
ลงวันที ่24 เมษำยน 2563

43 ๗/๐๕/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 180.00 ตร 0032.201.4/2238 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563

44 ๘/๐๕/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
3 รำยกำร

2,889.00 ตร 0032.201.4/2235 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563

45 ๘/๐๕/๒๕๖๓ 0105544070503 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ 
ซิสเท็มส์ จ ำกดั

จ้ำงตรวจวิเครำะห ์Anti HEV lgM 
จ ำนวน 1 Test

300.00 ตร 0032.201.4/2218 
ลงวันที ่29 เมษำยน 2563

46 ๘/๐๕/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 750.00 ตร 0032.201.4/2229 
ลงวันที ่29 เมษำยน 2563

47 ๘/๐๕/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,430.00 ตร 0032.201.4/2086 
ลงวันที ่22 เมษำยน 2563

48 ๘/๐๕/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,650.00 ตร 0032.201.4/2170 
ลงวันที ่27 เมษำยน 2563

49 ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ 0994000272421 ร้ำนสหกรณ์โรงพยำบำลตรำด
 จ ำกดั

ซ้ือครุภณัส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,600.00 ตร 0032.201.4/2314 
ลงวันที่5 พฤษภำคม 2563

50 ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ 0105533055273 บริษัท พีซี เด็นตัลแลป จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
2 รำยกำร

1,765.50 ตร 0032.201.4/2232 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

51 ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ 0205560009146 บริษัท เอส ฮีลล่ิง จ ำกดั จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร

950.00 ตร 0032.201.4/2271 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563

52 ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ 3230100029836 ร้ำนชอบศิลป์ โดยนำยมนตรี 
กมิสร้อย

จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,725.00 ตร 0032.201.4/2249 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

53 ๑๒/๐๕/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

จ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00 ตร 0032.201.4/2243 
ลงวันที ่30 เมษำยน 2563

54 ๑๔/๐๕/๒๕๖๓ 3410102420361 ร้ำนเจ.เอส.ไบโอเคมคีอล ซ้ือครุภณักำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,531.00 ตร 0032.201.4/2335
ลงวันที่7 พฤษภำคม 2563

55 ๑๔/๐๕/๒๕๖๓ 0235560000050 บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตรำด 
จ ำกดั

จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จ ำนวน 1 รำยกำร

600.00 ตร 0032.201.4/2376 
ลงวันที่8 พฤษภำคม 2563

56 ๑๔/๐๕/๒๕๖๓ 0235560000050 บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตรำด 
จ ำกดั

จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จ ำนวน 1 รำยกำร

1,100.00 ตร 0032.201.4/2372 
ลงวันที่8 พฤษภำคม 2563

57 ๑๘/๐๕/๒๕๖๓ 0994000158831 คณะทันตแพทย์ศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00 ตร 0032.201.4/2381 
ลงวันที่8 พฤษภำคม 2563

58 ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ 3239900044374 ร้ำนบูรณะพำณิชย์ 
โดยนำยเดชำ ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 570.00 ตร 0032.201.4/2458 
ลงวันที่14พฤษภำคม2563

59 ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ 3239900050463 นำงสุรินทิพย์ พูลสนอง ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 
1 รำยกำร

1,350.00 ตร 0032.201.4/2454 
ลงวันที่14พฤษภำคม2563

60 ๒๐/๐๕/๒๕๖๓ 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวน 3 รำยกำร

2,177.45 ตร 0032.201.4/2547 
ลงวันที่20พฤษภำคม2563

61 ๒๑/๐๕/๒๕๖๓ 0233536000060 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แสงสยำม
ซัพพลำย

ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,950.00 ตร 0032.201.4/2550 
ลงวันที่20พฤษภำคม2563

62 ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ 3239900054337 ร้ำนเกษมพำนิช โดยนำย
เจษฎำ พูลเกษม

ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน ๑ 
รำยกำร

264.00 ตร 0032.201.4/2525 
ลงวันที่19พฤษภำคม2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

63 ๒๗/๐๕/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 
รำยกำร

878.00 ตร 0032.201.4/2606 
ลงวันที่22พฤษภำคม2563

64 ๒๗/๐๕/๒๕๖๓ 0994000272421 ร้ำนสหกรณ์โรงพยำบำลตรำด
 จ ำกดั

ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 
1 รำยกำร

1,500.00 ตร 0032.201.4/2611 
ลงวันที่22พฤษภำคม2563

65 ๒๘/๐๕/๒๕๖๓ 0235544000113 บริษัท มกุดำออดิโอ จ ำกดั ซ้ือครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 
1 รำยกำร

3,190.00 ตร 0032.201.4/2587 
ลงวันที่21พฤษภำคม2563

66 ๒๘/๐๕/๒๕๖๓ 3239900054337 ร้ำนเกษมพำนิช โดยนำย
เจษฎำ พูลเกษม

ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน
1 รำยกำร

1,440.00 ตร 0032.201.4/2610 
ลงวันที่22พฤษภำคม2563

67 ๒๘/๐๕/๒๕๖๓ 0235560000661 บริษัท หน้ำเมอืงโลหะกจิ 
จ ำกดั

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 576.00 ตร 0032.201.4/2573 
ลงวันที่21พฤษภำคม2563

68 ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั

ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (OR) จ ำนวน 1 
รำยกำร

4,387.00 ตร 0032.201.4/2848 
ลงวันที่20พฤษภำคม2563

69 ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ 0125559000093 บริษัท ฟีนิกซ์ โกลด์ คัลเลอร์ 
จ ำกดั

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๑ 
รำยกำร

4,800.00 ตร 0032.201.4/2635
ลงวันที่25พฤษภำคม2563

70 ๒/๐๖/๒๕๖๓ 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั

ซ้ือวัสดุกำรแพทย์  จ ำนวน 2 รำยกำร 4,765.92 ตร 0032.201.4/2645 
ลงวันที่25พฤษภำคม2563

71 ๒/๐๖/๒๕๖๓ 0233536000060 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แสงสยำม
ซัพพลำย

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 
รำยกำร

790.00 ตร 0032.201.4/2724 
ลงวันที่29พฤษภำคม2563

72 ๔/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,850.00 ตร 0032.201.4/2696 
ลงวันที่28พฤษภำคม2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

73 ๔/๐๖/๒๕๖๓ 0235537000022 โรงพยำบำลกรุงเทพตรำด จ้ำงเอกซเรย์ Mammorgram จ ำนวน 
1 คร้ัง

1,700.00 ตร 0032.201.4/2679 
ลงวันที่27พฤษภำคม2563

74 ๕/๐๖/๒๕๖๓ 3230100029836 ร้ำนชอบศิลป์ โดยนำยมนตรี 
กมิสร้อย

จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 1,000.00 ตร 0032.201.4/2689 
ลงวันที่27พฤษภำคม2563

75 ๕/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,850.00 ตร 0032.201.4/2756 
ลงวันที่2 มถิุนำยน 2563

76 ๘/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 1 
รำยกำร

1,950.00 ตร 0032.201.4/2840 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

77 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00 ตร 0032.201.4/2841 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

78 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 3239900044374 ร้ำนบูรณะพำณิชย์ 
โดยนำยเดชำ ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 589.00 ตร 0032.201.4/2839 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

79 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 
รำยกำร

1,300.00 ตร 0032.201.4/2836 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

80 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 
รำยกำร

439.00 ตร 0032.201.4/2768 
ลงวันที ่2 มถิุนำยน 2563

81 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 3239900044374 ร้ำนบูรณะพำณิชย์ 
โดยนำยเดชำ ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 997.50 ตร 0032.201.4/2847 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

82 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 3,771.00 ตร 0032.201.4/2812 
ลงวันที ่4 มถิุนำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

83 ๑๐/๐๖/๒๕๖๓ 3909800373876 นำยกณัฑ์อเนก บุญมี ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 ตร 0032.201.4/2845 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

84 ๑๑/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 180.00 ตร 0032.201.4/2766 
ลงวันที ่11 มถิุนำยน 
256385 ๑๑/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น

เนอร่ี จ ำกดั
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,770.00 ตร 0032.201.4/2903 

ลงวันที ่9 มถิุนำยน 2563
86 ๑๑/๐๖/๒๕๖๓ 3230400241407 ร้ำนพัฒนกจิเกษตร ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,860.00 ตร 0032.201.4/2890 

ลงวันที ่8 มถิุนำยน 2563
87 ๑๑/๐๖/๒๕๖๓ 0235524000011 บริษัท โตโยต้ำตรำด ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกดั
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จ ำนวน 1 รำยกำร

3,191.81 ตร 0032.201.4/2929 
ลงวันที่9 มถิุนำยน 2563

88 ๑๕/๐๖/๒๕๖๓ 323010038226 ร้ำนช่ำงแมวท่ำเรือจ้ำง โดย
นำยสมพงษ์ โภคสมบัติ

จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
จ ำนวน 1 รำยกำร

600.00 ตร 0032.201.4/2893 
ลงวันที ่8 มถิุนำยน 2563

89 ๑๖/๐๖/๒๕๖๓ 0233540000214 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัตรำด
อนิเตอร์เน็ต

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,920.00 ตร 0032.201.4/2942 
ลงวันที่10 มถิุนำยน 2563

90 ๑๖/๐๖/๒๕๖๓ 0233528000072 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ตรำดเกษม
ศำนต์ค้ำวัสดุ

ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,070.00 ตร 0032.201.4/2448 
ลงวันที ่5 มถิุนำยน 2563

91 ๑๗/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000688 บริษัท ซี.เอน็.ตรำด สเตชั่น
เนอร่ี จ ำกดั

จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 430.00 ตร 0032.201.4/2925 
ลงวันที ่9 มถิุนำยน 2563

92 ๑๗/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,850.00 ตร 0032.201.4/2980 
ลงวันที ่12มถิุนำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

93 ๑๗/๐๖/๒๕๖๓ 0994000272421 ร้ำนสหกรณ์โรงพยำบำลตรำด
 จ ำกดั

ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 
1 รำยกำร

880.00 ตร 0032.201.4/3022 
ลงวันที ่15มถิุนำยน 2563

94 ๑๘/๐๖/๒๕๖๓ 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวน 4 รำยกำร

2,686.80 ตร 0032.201.4/3021 
ลงวันที ่16 มถิุนำยน 
256395 ๒๒/๐๖/๒๕๖๓ 0235537000022 โรงพยำบำลกรุงเทพตรำด จ้ำงเอกซเรย์ Mammorgram จ ำนวน 

1 คร้ัง
1,700.00 ตร 0032.201.4/3025 

ลงวันที่15 มถิุนำยน 2563
96 ๒๓/๐๖/๒๕๖๓ 0105561216251 บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,926.00 ตร 0032.201.4/3014 

ลงวันที่15 มถิุนำยน 2563
97 ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ 0235560000050 บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตรำด 

จ ำกดั
จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จ ำนวน 1 รำยกำร

510.00 ตร 0032.201.4/3092
ลงวันที่22 มถิุนำยน 2563

98 ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ 3230100029836 ร้ำนชอบศิลป์ โดยนำยมนตรี 
กมิสร้อย

จ้ำงท ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 420.00 ตร 0032.201.4/3119 
ลงวันที่23 มถิุนำยน 2563

99 ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ 0105549027754 บริษัท ฟันเทียมไทย จ ำกดั จ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 
1 รำยกำร

1,765.50 ตร 0032.201.4/2962 
ลงวันที่11 มถิุนำยน 2563

100 ๒๕/๐๖/๒๕๖๓ 0105525023104 บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั

ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,500.00 ตร 0032.201.4/3052 
ลงวันที่17 มถิุนำยน 2563

101 ๒๙/๐๖/๒๕๖๓ 0233536000060 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แสงสยำม
ซัพพลำย

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 6 
รำยกำร

950.00 ตร 0032.201.4/3121 
ลงวันที่23 มถิุนำยน 2563

102 ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ 0235537000022 โรงพยำบำลกรุงเทพตรำด จ้ำงเอกซเรย์ Mammorgram จ ำนวน 
1 คร้ัง

1,700.00 ตร 0032.201.4/3087 
ลงวันที ่19มถิุนำยน 2563



ล ำดับ
ที่

วันเดือนปี
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขทีสั่ญญำหรือ

ข้อตกลง
หมำยเหตุ

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2563 ถึง เดือน มถิุนำยน 2563

โรงพยำบำลตรำด

103 ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ 3100901112210 ร้ำนตรำดแสงกมล โดยนำย
ทวีศักด์ิ พฤฒิวงศ์วำนิช

ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 
รำยกำร

439.00 ตร 0032.201.4/3193 
ลงวันที ่26มถิุนำยน 2563

104 ๓๐/๐๖/๒๕๖๓ 0125551002275 บริษัท แอมเบสพลัส จ ำกดั ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 ตร 0032.201.4/3110 
ลงวันที่22 มถิุนำยน 2563

211,153.88


