
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา

1 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2248 28/02/2022

2 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2247 28/02/2022

3 วัสดุไฟฟ้า 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 4,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 4,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 2245 28/02/2022

4 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 89,500.00 89,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 89,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 89,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2244 28/02/2022

5 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 19,500.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 19,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2243 28/02/2022

6 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 202,444.00 202,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 202,444.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 202,444.00 เสนอราคาต่ าสุด 2242 28/02/2022

7 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 1,605.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 1,605.00 เสนอราคาต่ าสุด 2241 28/02/2022

8 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 448,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 448,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 448,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2240 28/02/2022

9 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด 17,976.00 บริษัท เดนติก้า จ ากัด 17,976.00 เสนอราคาต่ าสุด 2239 28/02/2022

10 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 17,013.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 17,013.00 เสนอราคาต่ าสุด 2238 28/02/2022

11 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 70,620.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 70,620.00 เสนอราคาต่ าสุด 2237 28/02/2022

12 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 470,000.00 บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 470,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2236 28/02/2022

13 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 79,287.60 79,287.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 79,287.60 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 79,287.60 เสนอราคาต่ าสุด 2235 28/02/2022

14 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 20,865.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 20,865.00 เสนอราคาต่ าสุด 2234 28/02/2022

15 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 25,680.00 บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 25,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 2233 28/02/2022

16 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 10,700.00 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 10,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 2232 28/02/2022

17 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 53,070.93 53,070.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 53,070.93 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 53,070.93 เสนอราคาต่ าสุด 2231 28/02/2022

18 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 21,400.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 21,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 2230 28/02/2022

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 120,000.00 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 120,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2229 28/02/2022

20 วัสดุวิทยาศาสตร์ 52,002.00 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 52,002.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 52,002.00 เสนอราคาต่ าสุด 2228 28/02/2022

21 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ษริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 5,500.00 ษริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 5,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2227 28/02/2022
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22 วัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 50,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 50,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2226 28/02/2022

23 จ้างท าฟันปลอม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 600.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 600.00 เสนอราคาต่ าสุด 2225 28/02/2022

24 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2224 28/02/2022

25 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 4,000.00 ร้านชัยกิตติ 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2223 25/02/2022

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 41,000.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 41,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2222 25/02/2022

27 วัสดุส านักงาน 50,880.00 50,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 50,880.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 50,880.00 เสนอราคาต่ าสุด 2221 25/02/2022

28 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 42,095.94 42,095.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เฮง วัฒนา จ ากัด 42,095.94 บริษัท อาร์เฮง วัฒนา จ ากัด 42,095.94 เสนอราคาต่ าสุด 2220 25/02/2022

29 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปิยะภรณ์แอร์เซอร์วิส 4,760.00 ร้าน ปิยะภรณ์แอร์เซอร์วิส 4,760.00 เสนอราคาต่ าสุด 2219 25/02/2022

30 งานจ้างต่างๆ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 7,500.00 ร้าน อีสานศิลป์ 7,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2218 25/02/2022

31 วัสดุส านักงาน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 28,000.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 28,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2217 25/02/2022

32 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยสว่าง 28,800.00 ร้าน ชัยสว่าง 28,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 2216 25/02/2022

33 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 11,460.00 11,460.00 เฉพาะเจาะจง 11,460.00 11,460.00 เสนอราคาต่ าสุด 2215 25/02/2022

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 407,000.00 407,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์407,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์ 407,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2214 25/02/2022

35 วัสดุวิทยาศาสตร์ 232,560.00 232,560.00 e-bidding บริษัท เมดิทอป จ ากัด 232,560.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 232,560.00 เสนอราคาต่ าสุด 2213 25/02/2022

36 วัสดุวิทยาศาสตร์ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 220,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2194 25/02/2022

37 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,225.00 4,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 4,225.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 4,225.00 เสนอราคาต่ าสุด 2193 25/02/2022

38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 45,390.00 45,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 45,390.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 45,390.00 เสนอราคาต่ าสุด 2192 25/02/2022

39 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 70,000.00 ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 70,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2191 25/02/2022

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 19,700.00 ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 19,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 2190 25/02/2022

41 ครุภัณฑ์การแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 150,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 150,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2189 24/02/2022

42 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,740.00 9,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จ ากัด 9,740.00 บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จ ากัด 9,740.00 เสนอราคาต่ าสุด 2178 23/02/2022
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43 ครุภัณฑ์การแพทย์ 95,810.00 95,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 95,810.00 ร้าน เวสท์ เมด 95,810.00 เสนอราคาต่ าสุด 2177 23/02/2022

44 ครุภัณฑ์การแพทย์ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 15,200.00 ร้าน ซี เมดิคอล 15,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 2176 23/02/2022

45 ครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัส เมดิคอล จ ากัด 18,000.00 บริษัท โฟกัส เมดิคอล จ ากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2175 23/02/2022

46 ครุภัณฑ์การแพทย์ 90,750.00 90,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 90,750.00 ร้าน ซี เมดิคอล 90,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 2174 23/02/2022

47 ครุภัณฑ์ส านักงาน 24,270.00 24,270.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 24,270.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 24,270.00 เสนอราคาต่ าสุด 2173 23/02/2022

48 จ้างท าฟันปลอม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 600.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 600.00 เสนอราคาต่ าสุด 2172 22/02/2022

49 จ้างท าฟันปลอม 10,175.70 10,175.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 10,175.70 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 10,175.70 เสนอราคาต่ าสุด 2171 22/02/2022

50 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 12,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2150 22/02/2022

51 วัสดุวิทยาศาสตร์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 22,500.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 22,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2149 22/02/2022

52 วัสดุบริโภค 95,390.40 95,390.40 e-bidding บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 95,390.40 บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 95,390.40 เสนอราคาต่ าสุด 2148 22/02/2022

53 วัสดุบริโภค 62,600.00 62,600.00 e-bidding ร้านพันธุ์สวัสด์ิพาณิชย์ 62,600.00 ร้านพันธุ์สวัสด์ิพาณิชย์ 62,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 2147 22/02/2022

54 วัสดุวิทยาศาสตร์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 86,400.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 86,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 2146 22/02/2022

55 งานจ้างต่างๆ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทูเอ็น เดคเคอร์ 140,000.00 ร้าน ทูเอ็น เดคเคอร์ 140,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2144 22/02/2022

56 วัสดุบริโภค 186,720.00 186,720.00 e-bidding บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 186,720.00 บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 186,720.00 เสนอราคาต่ าสุด 2143 22/02/2022

57 วัสดุบริโภค 94,530.00 94,530.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตองอู บิสซิเนส 94,530.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตองอู บิสซิเนส 94,530.00 เสนอราคาต่ าสุด 2142 22/02/2022

58 งานจ้างต่างๆ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนบัณฑิต 2,400.00 ร้าน เพื่อนบัณฑิต 2,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 2141 22/02/2022

59 วัสดุบริโภค 348,020.00 348,020.00 e-bidding ร้านสมเพชรการค้า 348,020.00 ร้านสมเพชรการค้า 348,020.00 เสนอราคาต่ าสุด 2140 22/02/2022

60 วัสดุบริโภค 104,000.00 104,000.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตองอู บิสซิเนส 104,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตองอู บิสซิเนส 104,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2139 22/02/2022

61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,780.00 53,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 53,780.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 53,780.00 เสนอราคาต่ าสุด 2138 22/02/2022

62 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 2,953.20 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 2,953.20 เสนอราคาต่ าสุด 2137 21/02/2022

63 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 54,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2136 21/02/2022
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64 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด 12,583.20 บริษัท เดนติก้า จ ากัด 12,583.20 เสนอราคาต่ าสุด 2135 21/02/2022

65 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 44,940.00 บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 44,940.00 เสนอราคาต่ าสุด 2134 21/02/2022

66 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 97,584.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 97,584.00 เสนอราคาต่ าสุด 2133 21/02/2022

67 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 28,000.00 บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 28,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2132 21/02/2022

68 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 184,500.00 184,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2131 21/02/2022

69 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 23,760.00 23,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 23,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 23,760.00 เสนอราคาต่ าสุด 2130 21/02/2022

70 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จ ากัด 11,000.00 บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จ ากัด 11,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2129 21/02/2022

71 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 21,400.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 21,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 2128 21/02/2022

72 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 424,790.00 424,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 424,790.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 424,790.00 เสนอราคาต่ าสุด 2127 21/02/2022

73 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 4,500.00 ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 4,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2126 21/02/2022

74 ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 10,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 10,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2125 21/02/2022

75 วัสดุวิทยาศาสตร์ 385,970.40 385,970.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 385,970.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 385,970.40 เสนอราคาต่ าสุด 2114 21/02/2022

76 วัสดุวิทยาศาสตร์ 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 102,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 102,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2113 21/02/2022

77 วัสดุวิทยาศาสตร์ 119,520.00 119,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 119,520.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 119,520.00 เสนอราคาต่ าสุด 2112 21/02/2022

78 วัสดุวิทยาศาสตร์ 472,500.00 472,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 472,500.00 องค์การเภสัชกรรม 472,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2111 21/02/2022

79 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีที เทค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 25,000.00 บริษัท พีที เทค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 25,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2110 18/02/2022

80 ครุภัณฑ์การแพทย์ 89,750.00 89,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 89,750.00 ร้าน ซี เมดิคอล 89,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 2109 18/02/2022

81 ครุภัณฑ์การแพทย์ 227,803.00 227,803.00 เฉพาะเจาะจง ชัยศิลป์โทรทัศน์ 227,803.00 ชัยศิลป์โทรทัศน์ 227,803.00 เสนอราคาต่ าสุด 2108 18/02/2022

82 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 78,750.00 บริษัท โซวิค จ ากัด 78,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 2107 18/02/2022

83 วัสดุไฟฟ้า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 2,500.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2106 18/02/2022

84 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 82,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 82,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2105 18/02/2022
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85 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 6,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 6,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 2104 18/02/2022

86 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 4,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 4,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 2103 18/02/2022

87 วัสดุก่อสร้าง 24,360.00 24,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 24,360.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 24,360.00 เสนอราคาต่ าสุด 2102 18/02/2022

88 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 2101 18/02/2022

89 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 45,000.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 45,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2100 18/02/2022

90 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 19,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 19,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 2092 18/02/2022

91 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 6,586.92 6,586.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 6,586.92 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 6,586.92 เสนอราคาต่ าสุด 2091 18/02/2022

92 วัสดุส านักงาน 20,080.00 20,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 20,080.00 หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 20,080.00 เสนอราคาต่ าสุด 2090 18/02/2022

93 วัสดุงานบ้านงานครัว 89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 89,200.00 ร้านชัยกิตติ 89,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 2089 18/02/2022

94 วัสดุแบบพิมพ์ 130,086.50 130,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 130,086.50 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 130,086.50 เสนอราคาต่ าสุด 2088 18/02/2022

95 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 3,787.80 3,787.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 3,787.80 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 3,787.80 เสนอราคาต่ าสุด 2087 18/02/2022

96 ครุภัณฑ์ส านักงาน 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 85,000.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 85,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2086 18/02/2022

97 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 30,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 30,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2085 18/02/2022

98 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 64,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 64,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 2084 18/02/2022

99 ครุภัณฑ์ส านักงาน 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 52,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 52,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 2083 18/02/2022

100 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 5,900.00 ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 5,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 2082 18/02/2022

101 วัสดุส านักงาน 117,486.00 117,486.00 e-bidding บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด117,486.00 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด 117,486.00 เสนอราคาต่ าสุด 2081 18/02/2022

102 วัสดุงานบ้านงานครัว 185,645.00 185,645.00 e-bidding บริษัท ไทวิศว์ พลาสอิเลคทริค จ ากัด 185,645.00 บริษัท ไทวิศว์ พลาสอิเลคทริค จ ากัด 185,645.00 เสนอราคาต่ าสุด 2080 18/02/2022

103 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2079 17/02/2022

104 ครุภัณฑ์การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 91,000.00 ร้าน เวสท์ เมด 91,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2078 17/02/2022

105 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด 99,000.00 บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด 99,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2077 17/02/2022
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106 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 52,329.42 52,329.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 52,329.42 บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 52,329.42 เสนอราคาต่ าสุด 2076 17/02/2022

107 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 16,426.64 16,426.64 เฉพาะเจาะจง 16,426.64 16,426.64 เสนอราคาต่ าสุด 2075 17/02/2022

108 วัสดุส านักงาน 12,470.00 12,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 12,470.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 12,470.00 เสนอราคาต่ าสุด 2074 17/02/2022

109 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง 9,150.00 9,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 2073 17/02/2022

110 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 1,500.00 ร้านชัยกิตติ 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2072 17/02/2022

111 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 8,250.00 บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 8,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 2071 17/02/2022

112 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เค เอ็นเตอร์ไพร์ส 21,600.00 ร้าน เอส เอส เค เอ็นเตอร์ไพร์ส 21,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 2070 17/02/2022

113 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 35,000.00 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 35,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2069 17/02/2022

114 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,640.00 80,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที 80,640.00 ร้าน พ.ีที 80,640.00 เสนอราคาต่ าสุด 2068 17/02/2022

115 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2067 17/02/2022

116 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 8,550.00 บริษัท โซวิค จ ากัด 8,550.00 เสนอราคาต่ าสุด 2066 17/02/2022

117 วัสดุแบบพิมพ์ 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 23,112.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 23,112.00 เสนอราคาต่ าสุด 2065 17/02/2022

118 งานจ้างต่างๆ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 1,000.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 1,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2064 17/02/2022

119 วัสดุส านักงาน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 14,000.00 หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 14,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2061 17/02/2022

120 วัสดุงานบ้านงานครัว 67,100.00 67,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จก. 67,100.00 บ. เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จก. 67,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 2057 17/02/2022

121 วัสดุงานบ้านงานครัว 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 31,500.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 31,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2056 17/02/2022

122 วัสดุงานบ้านงานครัว 70,860.00 70,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 70,860.00 ร้านกิตติชัย 70,860.00 เสนอราคาต่ าสุด 2055 17/02/2022

123 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2054 17/02/2022

124 วัสดุส านักงาน 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,550.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,550.00 เสนอราคาต่ าสุด 2053 17/02/2022

125 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 1,180.00 ร้านชัยกิตติ 1,180.00 เสนอราคาต่ าสุด 2052 17/02/2022

126 วัสดุส านักงาน 26,950.00 26,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 26,950.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 26,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 2051 17/02/2022
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127 วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,410.00 35,410.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 35,410.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 35,410.00 เสนอราคาต่ าสุด 2050 17/02/2022

128 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 11,800.00 ร้าน รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 11,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 2049 17/02/2022

129 งานจ้างต่างๆ 41,213.00 41,213.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทูเอ็น เดคเคอร์ 41,213.00 ร้าน ทูเอ็น เดคเคอร์ 41,213.00 เสนอราคาต่ าสุด 2048 17/02/2022

130 วัสดุการแพทย์ 202,604.50 202,604.50 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)202,604.50 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)202,604.50 เสนอราคาต่ าสุด 2034 17/02/2022

131 วัสดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด9,000.00 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2033 17/02/2022

132 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 80,000.00 บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 80,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2032 17/02/2022

133 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 3,540.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 3,540.00 เสนอราคาต่ าสุด 2031 17/02/2022

134 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2029 17/02/2022

135 วัสดุวิทยาศาสตร์ 139,200.00 139,200.00 e-bidding บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 139,200.00 บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 139,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 2028 17/02/2022

136 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด 220,000.00 บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2027 17/02/2022

137 งานจ้างต่างๆ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 50,000.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 50,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2026 17/02/2022

138 จ้างเหมาบริการ 304,700.00 304,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 304,700.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 304,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 2025 17/02/2022

139 จ้างเหมาบริการ 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 30,400.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 30,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 2024 17/02/2022

140 วัสดุไฟฟ้า 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 12,950.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 12,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 2023 15/02/2022

141 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,050.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 2022 15/02/2022

142 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 57,780.00 บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 57,780.00 เสนอราคาต่ าสุด 2021 15/02/2022

143 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,070.00 บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,070.00 เสนอราคาต่ าสุด 2020 15/02/2022

144 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด 13,600.00 บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด 13,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 2019 15/02/2022

145 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จ ากัด 29,000.00 บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จ ากัด 29,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2018 15/02/2022

146 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 75,500.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 75,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 2017 15/02/2022

147 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด 7,811.00 บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด 7,811.00 เสนอราคาต่ าสุด 2016 15/02/2022
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148 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 60,000.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 60,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 2015 15/02/2022

149 วัสดุก่อสร้าง 31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 31,700.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 31,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 2014 15/02/2022

150 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จ ากัด 1,190.00 บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จ ากัด 1,190.00 เสนอราคาต่ าสุด 2013 15/02/2022

151 วัสดุการแพทย์ 898,350.00 898,350.00 e-bidding บริษัท เมดเฟิร์ส จ ากัด 898,350.00 บริษัท เมดเฟิร์ส จ ากัด 898,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 2010 15/02/2022

152 วัสดุก่อสร้าง 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 25,300.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 25,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 2009 14/02/2022

153 ครุภัณฑ์การเกษตร 8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 8,070.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 8,070.00 เสนอราคาต่ าสุด 1997 14/02/2022

154 วัสดุก่อสร้าง 16,638.50 16,638.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 16,638.50 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 16,638.50 เสนอราคาต่ าสุด 1996 14/02/2022

155 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 3,000.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1995 14/02/2022

156 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 16,800.00 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1994 14/02/2022

157 วัสดุวิทยาศาสตร์ 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 45,600.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 45,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1993 14/02/2022

158 วัสดุวิทยาศาสตร์ 464,380.00 464,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 464,380.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 464,380.00 เสนอราคาต่ าสุด 1992 14/02/2022

159 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 8,988.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 8,988.00 เสนอราคาต่ าสุด 1981 11/02/2022

160 วัสดุวิทยาศาสตร์ 304,308.00 304,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 304,308.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 304,308.00 เสนอราคาต่ าสุด 1980 11/02/2022

161 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1979 10/02/2022

162 วัสดุวิทยาศาสตร์ 123,000.00 123,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 123,000.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 123,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1978 10/02/2022

163 จ้างท าฟันปลอม 28,301.50 28,301.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 28,301.50 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 28,301.50 เสนอราคาต่ าสุด 1977 10/02/2022

164 วัสดุวิทยาศาสตร์ 492,200.00 492,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 492,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 492,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 1966 10/02/2022

165 ครุภัณฑ์ส านักงาน 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 20,900.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 20,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 1965 10/02/2022

166 วัสดุวิทยาศาสตร์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 250,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 250,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1964 09/02/2022

167 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 92,800.00 บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 92,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1963 09/02/2022

168 วัสดุวิทยาศาสตร์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ษริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 72,000.00 ษริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 72,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1962 09/02/2022
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169 วัสดุบริโภค 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 31,200.00 บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 31,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 1961 09/02/2022

170 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 497,036.40 497,036.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 497,036.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 497,036.40 เสนอราคาต่ าสุด 1960 09/02/2022

171 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 33,600.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 33,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1959 09/02/2022

172 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี-เทรดเดอร์ จ ากัด 82,500.00 บริษัท ซี-เทรดเดอร์ จ ากัด 82,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1958 09/02/2022

173 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 280,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 280,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1957 09/02/2022

174 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 27,000.00 บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 27,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1956 09/02/2022

175 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 192,600.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 192,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1955 09/02/2022

176 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 42,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 42,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1954 09/02/2022

177 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 55,982.40 55,982.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 55,982.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 55,982.40 เสนอราคาต่ าสุด 1953 09/02/2022

178 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 432,708.00 432,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 432,708.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 432,708.00 เสนอราคาต่ าสุด 1952 09/02/2022

179 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 155,840.00 155,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 155,840.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 155,840.00 เสนอราคาต่ าสุด 1951 09/02/2022

180 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,750.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 6,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 1950 09/02/2022

181 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 5,300.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 5,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 1949 09/02/2022

182 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 20,800.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 20,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1948 09/02/2022

183 วัสดุวิทยาศาสตร์ 131,040.00 131,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 131,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 131,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 1947 09/02/2022

184 วัสดุวิทยาศาสตร์ 110,000.00 110,000.00 e-bidding บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 110,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 110,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1936 08/02/2022

185 วัสดุวิทยาศาสตร์ 37,728.20 37,728.20 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 37,728.20 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 37,728.20 เสนอราคาต่ าสุด 1935 08/02/2022

186 วัสดุการแพทย์ 27,044.25 27,044.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 27,044.25 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด 27,044.25 เสนอราคาต่ าสุด 1933 07/02/2022

187 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที 3,780.00 ร้าน พ.ีที 3,780.00 เสนอราคาต่ าสุด 1924 04/02/2022

188 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 12,000.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1923 04/02/2022

189 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์90,500.00 90,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 90,500.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 90,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1920 04/02/2022
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190 วัสดุก่อสร้าง 16,070.00 16,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 16,070.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 16,070.00 เสนอราคาต่ าสุด 1919 04/02/2022

191 วัสดุก่อสร้าง 69,520.00 69,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 69,520.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 69,520.00 เสนอราคาต่ าสุด 1918 04/02/2022

192 วัสดุก่อสร้าง 24,160.00 24,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 24,160.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 24,160.00 เสนอราคาต่ าสุด 1917 04/02/2022

193 วัสดุก่อสร้าง 15,385.00 15,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 15,385.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 15,385.00 เสนอราคาต่ าสุด 1916 04/02/2022

194 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 4,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 4,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 1915 04/02/2022

195 วัสดุส านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1904 04/02/2022

196 วัสดุส านักงาน 144,040.00 144,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 144,040.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 144,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 1903 04/02/2022

197 วัสดุส านักงาน 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที 51,000.00 ร้าน พ.ีที 51,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1902 04/02/2022

198 วัสดุส านักงาน 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 450,000.00 หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 450,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1901 04/02/2022

199 วัสดุแบบพิมพ์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 495,000.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1900 04/02/2022

200 ครุภัณฑ์การแพทย์ 89,750.00 89,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 89,750.00 ร้าน ซี เมดิคอล 89,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 1899 04/02/2022

201 วัสดุไฟฟ้า 21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 21,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 21,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 1898 04/02/2022

202 ครุภัณฑ์ส านักงาน 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 32,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 32,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1897 04/02/2022

203 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 18,457.50 18,457.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 18,457.50 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 18,457.50 เสนอราคาต่ าสุด 1896 03/02/2022

204 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 28,800.00 ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 28,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1895 03/02/2022

205 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 19,950.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 19,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 1894 03/02/2022

206 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 99,000.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 99,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1893 03/02/2022

207 วัสดุไฟฟ้า 27,290.00 27,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 27,290.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 27,290.00 เสนอราคาต่ าสุด 1892 03/02/2022

208 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 11,880.00 11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,880.00 บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,880.00 เสนอราคาต่ าสุด 1891 03/02/2022

209 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 26,460.00 26,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,460.00 บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,460.00 เสนอราคาต่ าสุด 1890 03/02/2022

210 งานจ้างต่างๆ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 87,000.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 87,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1889 03/02/2022
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211 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,500.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1888 03/02/2022

212 วัสดุเกษตร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พงษ์ไพรพันธุ์ไม้และอุปกรณ์จัดสวนทุกชนิด 15,000.00 ร้าน พงษ์ไพรพันธุ์ไม้และอุปกรณ์จัดสวนทุกชนิด 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1887 03/02/2022

213 วัสดุคอมพิวเตอร์ 275,700.94 275,700.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสเน็ตเวิร์ค จ ากัด 275,700.94 บริษัท บิสเน็ตเวิร์ค จ ากัด 275,700.94 เสนอราคาต่ าสุด 1886 03/02/2022

214 ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,090.00 14,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,090.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,090.00 เสนอราคาต่ าสุด 1885 03/02/2022

215 ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,100.00 42,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 42,100.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 42,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 1884 03/02/2022

216 ครุภัณฑ์โรงงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 2,800.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 2,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1883 03/02/2022

217 วัสดุไฟฟ้า 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 950.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 950.00 เสนอราคาต่ าสุด 1882 03/02/2022

218 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 850.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 850.00 เสนอราคาต่ าสุด 1881 03/02/2022

219 วัสดุก่อสร้าง 28,260.00 28,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 28,260.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 28,260.00 เสนอราคาต่ าสุด 1880 03/02/2022

220 วัสดุไฟฟ้า 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 1,600.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 1,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1879 03/02/2022

221 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 75,500.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 75,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1878 03/02/2022

222 วัสดุไฟฟ้า 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรุ่งเรือง เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 10,700.00 บริษัท ไทยรุ่งเรือง เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 10,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 1877 03/02/2022

223 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 24,000.00 บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 24,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1876 03/02/2022

224 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคมฟิว (ประเทศไทย) จ ากัด 21,000.00 บริษัท แคมฟิว (ประเทศไทย) จ ากัด 21,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1875 03/02/2022

225 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 52,500.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 52,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1874 03/02/2022

226 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 100,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 100,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1873 03/02/2022

227 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์10,980.00 10,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,980.00 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 10,980.00 เสนอราคาต่ าสุด 1872 03/02/2022

228 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 1,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1871 03/02/2022

229 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 1870 03/02/2022

230 วัสดุวิทยาศาสตร์ 336,930.00 336,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 336,930.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 336,930.00 เสนอราคาต่ าสุด 1869 03/02/2022

231 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 3,480.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 3,480.00 เสนอราคาต่ าสุด 1868 03/02/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด



แบบ สขร.1
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232 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 12,840.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 12,840.00 เสนอราคาต่ าสุด 1867 03/02/2022

233 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 6,475.64 6,475.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 6,475.64 บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 6,475.64 เสนอราคาต่ าสุด 1866 02/02/2022

234 วัสดุงานบ้านงานครัว 42,960.00 42,960.00 เฉพาะเจาะจง หมอยาฟาร์ม 42,960.00 หมอยาฟาร์ม 42,960.00 เสนอราคาต่ าสุด 1865 02/02/2022

235 วัสดุส านักงาน 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 37,000.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 37,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1864 02/02/2022

236 วัสดุแบบพิมพ์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 53,000.00 บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 53,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1863 02/02/2022

237 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1852 02/02/2022

238 ครุภัณฑ์ส านักงาน 59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์ 59,278.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์ 59,278.00 เสนอราคาต่ าสุด 1851 02/02/2022

239 วัสดุงานบ้านงานครัว 42,372.00 42,372.00 e-bidding 42,372.00 42,372.00 เสนอราคาต่ าสุด 1850 02/02/2022

240 วัสดุวิทยาศาสตร์ 171,756.00 171,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 171,756.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 171,756.00 เสนอราคาต่ าสุด 1849 02/02/2022

241 วัสดุวิทยาศาสตร์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 250,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 250,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1848 02/02/2022

242 วัสดุวิทยาศาสตร์ 459,030.00 459,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 459,030.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 459,030.00 เสนอราคาต่ าสุด 1847 02/02/2022

243 วัสดุวิทยาศาสตร์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 19,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 19,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 1846 01/02/2022

244 วัสดุบริโภค 173,364.00 173,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 173,364.00 บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 173,364.00 เสนอราคาต่ าสุด 1845 01/02/2022

245 วัสดุบริโภค 95,390.40 95,390.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 95,390.40 บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จ ากัด 95,390.40 เสนอราคาต่ าสุด 1844 01/02/2022

246 วัสดุบริโภค 62,600.00 62,600.00 เฉพาะเจาะจง 62,600.00 62,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1843 01/02/2022

247 วัสดุวิทยาศาสตร์ 433,689.60 433,689.60 e-bidding บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 433,689.60 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 433,689.60 เสนอราคาต่ าสุด 1842 01/02/2022

248 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง 81,000.00 81,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1841 01/02/2022

249 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 43,600.00 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 43,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 1820 01/02/2022

250 วัสดุการแพทย์ 117,500.00 117,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าสโคป จ ากัด 117,500.00 บริษัท ดาต้าสโคป จ ากัด 117,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1816 01/02/2022

251 วัสดุการแพทย์ 472,500.00 472,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 472,500.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 472,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 1815 01/02/2022

252 วัสดุการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 56,000.00 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 56,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1814 01/02/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา

253 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 108,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 108,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 1801 01/02/2022

22,851,597.48

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565


