
แบบ สขร.1

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

1 วัสดุบริโภค 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 42,000.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 42,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3038 02/05/2022

2 งานจ้างต่างๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 2,000.00 ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 2,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3039 02/05/2022

3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 96,000.00 ร้าน ซี เมดิคอล 96,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3040 02/05/2022

4 ครุภัณฑ์การแพทย์ 75,750.00 75,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 75,750.00 ร้าน เวสท์ เมด 75,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 3041 02/05/2022

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 33,000.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 33,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3045 02/05/2022

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 5,200.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 5,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3046 02/05/2022

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3047 02/05/2022

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 7,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 7,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3048 02/05/2022

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์ 18,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิษณุ กรุ๊ปสเตนเลส แอนด์ดีไซน์ 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3049 02/05/2022

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน 28,180.00 28,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 28,180.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 28,180.00 เสนอราคาต่ าสุด 3050 02/05/2022

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3051 02/05/2022

12 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00 เสนอราคาต่ าสุด 3052 02/05/2022

13 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 2,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 2,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3053 02/05/2022

14 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 218,601.00 218,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 218,601.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 218,601.00 เสนอราคาต่ าสุด 3054 02/05/2022

15 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 32,421.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 32,421.00 เสนอราคาต่ าสุด 3055 02/05/2022

16 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 458,000.00 458,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 458,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 458,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3056 02/05/2022

17 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 3057 02/05/2022

18 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 251,085.00 251,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 251,085.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 251,085.00 เสนอราคาต่ าสุด 3058 02/05/2022

19 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 99,507.86 99,507.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 99,507.86 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 99,507.86 เสนอราคาต่ าสุด 3059 02/05/2022

20 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 31,522.20 31,522.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 31,522.20 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 31,522.20 เสนอราคาต่ าสุด 3060 02/05/2022

21 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 126,000.00 บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 126,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3061 02/05/2022
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22 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 18,000.00 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3062 02/05/2022

23 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 142,310.00 142,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 142,310.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 142,310.00 เสนอราคาต่ าสุด 3063 02/05/2022

24 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 92,400.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 92,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3064 02/05/2022

25 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 22,098.00 22,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,098.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,098.00 เสนอราคาต่ าสุด 3065 02/05/2022

26 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 22,200.00 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 22,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3066 02/05/2022

27 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,980.00 12,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จ ากัด 12,980.00 บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จ ากัด 12,980.00 เสนอราคาต่ าสุด 3067 02/05/2022

28 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 336,408.00 336,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 336,408.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 336,408.00 เสนอราคาต่ าสุด 3068 02/05/2022

29 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 88,300.00 88,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 88,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 88,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3069 02/05/2022

30 วัสดุการแพทย์ 107,856.00 107,856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 107,856.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 107,856.00 เสนอราคาต่ าสุด 3071 02/05/2022

31 วัสดุการแพทย์ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 28,200.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 28,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3072 02/05/2022

32 วัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,000.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3073 02/05/2022

33 วัสดุการแพทย์ 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด 102,000.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด 102,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3074 02/05/2022

34 วัสดุการแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 7,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 7,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3075 02/05/2022

35 วัสดุการแพทย์ 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด 216,000.00 บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด 216,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3076 02/05/2022

36 วัสดุการแพทย์ 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 92,800.00 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 92,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3077 02/05/2022

37 วัสดุการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด 19,200.00 บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด 19,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3078 02/05/2022

38 วัสดุการแพทย์ 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 3079 02/05/2022

39 วัสดุการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 88,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 88,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3080 02/05/2022

40 วัสดุการแพทย์ 232,532.40 232,532.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 232,532.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 232,532.40 เสนอราคาต่ าสุด 3083 02/05/2022

41 วัสดุการแพทย์ 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด 48,500.00 บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด 48,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3084 02/05/2022

42 วัสดุการแพทย์ 520,000.00 520,000.00 e-bidding บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด 520,000.00 บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด 520,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3085 02/05/2022
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43 วัสดุการแพทย์ 360,300.00 360,300.00 e-bidding บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จ ากัด 360,300.00 บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จ ากัด 360,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3086 02/05/2022

44 วัสดุการแพทย์ 411,200.00 411,200.00 e-bidding บางกอก เฮลธ์ ซัพพลายส์ จ ากัด 411,200.00 บางกอก เฮลธ์ ซัพพลายส์ จ ากัด 411,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3087 02/05/2022

45 วัสดุการแพทย์ 168,000.00 168,000.00 e-bidding บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 168,000.00 บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 168,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3088 02/05/2022

46 วัสดุวิทยาศาสตร์ 223,416.00 223,416.00 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 223,416.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 223,416.00 เสนอราคาต่ าสุด 3090 02/05/2022

47 วัสดุการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 e-bidding บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 95,000.00 บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 95,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3092 02/05/2022

48 วัสดุบริโภค 39,495.00 39,495.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 39,495.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 39,495.00 เสนอราคาต่ าสุด 3094 02/05/2022

49 วัสดุบริโภค 34,155.00 34,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 34,155.00 ร้านสมเพชรการค้า 34,155.00 เสนอราคาต่ าสุด 3095 02/05/2022

50 วัสดุบริโภค 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3096 02/05/2022

51 วัสดุบริโภค 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 4,680.00 ร้านสมเพชรการค้า 4,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3097 02/05/2022

52 วัสดุบริโภค 69,650.00 69,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 69,650.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 69,650.00 เสนอราคาต่ าสุด 3098 02/05/2022

53 งานจ้างต่างๆ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3099 02/05/2022

54 วัสดุการแพทย์ 370,000.00 370,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 370,000.00 บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 370,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3100 02/05/2022

55 วัสดุการแพทย์ 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 117,700.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 117,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3101 02/05/2022

56 วัสดุการแพทย์ 465,000.00 465,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 465,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 465,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3102 02/05/2022

57 วัสดุการแพทย์ 226,800.00 226,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 226,800.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 226,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3104 02/05/2022

58 วัสดุการแพทย์ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด 480,000.00 บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด 480,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3105 02/05/2022

59 วัสดุการแพทย์ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 110,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 110,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3106 02/05/2022

60 วัสดุการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 21,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 21,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3107 02/05/2022

61 วัสดุการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟิกส์ จ ากัด 24,000.00 บริษัท โปรฟิกส์ จ ากัด 24,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3108 02/05/2022

62 วัสดุการแพทย์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 16,800.00 บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3109 02/05/2022

63 งานจ้างต่างๆ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง 14,400.00 14,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3110 02/05/2022
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64 งานจ้างต่างๆ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง 26,000.00 26,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3111 02/05/2022

65 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 2,500.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3112 03/05/2022

66 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3113 03/05/2022

67 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3114 03/05/2022

68 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 11,235.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 11,235.00 เสนอราคาต่ าสุด 3115 03/05/2022

69 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 240,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 240,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3116 03/05/2022

70 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 155,840.00 155,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 155,840.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 155,840.00 เสนอราคาต่ าสุด 3117 03/05/2022

71 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 3118 03/05/2022

72 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 176,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 176,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3119 03/05/2022

73 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 27,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 27,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3120 03/05/2022

74 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 184,500.00 184,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3121 03/05/2022

75 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 54,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3122 03/05/2022

76 วัสดุการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเชน จ ากัด 36,000.00 บริษัท เมดิเชน จ ากัด 36,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3123 03/05/2022

77 วัสดุการแพทย์ 61,750.00 61,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด 61,750.00 บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด 61,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 3124 03/05/2022

78 วัสดุการแพทย์ 114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 114,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 114,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3125 03/05/2022

79 วัสดุการแพทย์ 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 47,250.00 หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 47,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3126 03/05/2022

80 วัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 15,000.00 บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3127 03/05/2022

81 วัสดุการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด 63,000.00 บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด 63,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3128 03/05/2022

82 วัสดุการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด 7,000.00 บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3129 03/05/2022

83 วัสดุการแพทย์ 222,000.00 222,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 222,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 222,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3130 03/05/2022

84 วัสดุการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 32,000.00 บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 32,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3131 03/05/2022
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85 วัสดุการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลี-เมดิค 16,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลี-เมดิค 16,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3132 03/05/2022

86 วัสดุการแพทย์ 75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 75,114.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 75,114.00 เสนอราคาต่ าสุด 3133 03/05/2022

87 วัสดุการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี เมดิคอล 90,000.00 หจก.เอ็น.อี เมดิคอล 90,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3134 03/05/2022

88 วัสดุการแพทย์ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 38,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 38,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3137 03/05/2022

89 วัสดุการแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 5,350.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 5,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3138 03/05/2022

90 วัสดุการแพทย์ 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 190,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 190,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3139 03/05/2022

91 วัสดุการแพทย์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 11,250.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 11,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3140 03/05/2022

92 ก๊าซทางการแพทย์ 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านเกษตร 1,125.00 ร้าน บ้านเกษตร 1,125.00 เสนอราคาต่ าสุด 3143 03/05/2022

93 วัสดุการแพทย์ 156,541.00 156,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 156,541.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 156,541.00 เสนอราคาต่ าสุด 3144 03/05/2022

94 วัสดุการแพทย์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 87,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 87,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3145 03/05/2022

95 วัสดุการแพทย์ 39,200.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 39,200.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 39,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3146 03/05/2022

96 วัสดุการแพทย์ 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพีเมดิคอล 126,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพีเมดิคอล 126,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3147 03/05/2022

97 วัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีออนเมด จ ากัด 4,000.00 บริษัท อีออนเมด จ ากัด 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3148 03/05/2022

98 ครุภัณฑ์ส านักงาน 63,820.00 63,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 63,820.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 63,820.00 เสนอราคาต่ าสุด 3149 03/05/2022

99 วัสดุการแพทย์ 261,080.00 261,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 261,080.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 261,080.00 เสนอราคาต่ าสุด 3150 03/05/2022

100 วัสดุการแพทย์ 145,520.00 145,520.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)145,520.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 145,520.00 เสนอราคาต่ าสุด 3151 03/05/2022

101 วัสดุการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3152 03/05/2022

102 วัสดุการแพทย์ 2,592.00 2,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด 2,592.00 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด 2,592.00 เสนอราคาต่ าสุด 3153 03/05/2022

103 วัสดุการแพทย์ 10,807.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 10,807.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 10,807.00 เสนอราคาต่ าสุด 3154 03/05/2022

104 วัสดุการแพทย์ 7,650.50 7,650.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 7,650.50 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 7,650.50 เสนอราคาต่ าสุด 3155 03/05/2022

105 วัสดุการแพทย์ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง พาวเวอร์ เมดิคอล 200,000.00 พาวเวอร์ เมดิคอล 200,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3156 03/05/2022
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106 วัสดุการแพทย์ 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 5,250.00 บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 5,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3157 03/05/2022

107 วัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 8,000.00 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3158 03/05/2022

108 วัสดุการแพทย์ 152,250.00 152,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 152,250.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 152,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3160 03/05/2022

109 วัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด4,000.00 บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3164 03/05/2022

110 วัสดุการแพทย์ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด 48,150.00 บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จ ากัด 48,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 3165 03/05/2022

111 วัสดุการแพทย์ 36,979.20 36,979.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 36,979.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 36,979.20 เสนอราคาต่ าสุด 3166 03/05/2022

112 วัสดุการแพทย์ 486,000.00 486,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 486,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 486,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3167 03/05/2022

113 วัสดุการแพทย์ 81,088.00 81,088.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 81,088.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา 81,088.00 เสนอราคาต่ าสุด 3168 03/05/2022

114 วัสดุการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 25,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 25,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3169 03/05/2022

115 วัสดุการแพทย์ 43,530.00 43,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 43,530.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 43,530.00 เสนอราคาต่ าสุด 3170 03/05/2022

116 ครุภัณฑ์ส านักงาน 114,150.00 114,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 114,150.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 114,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 3171 03/05/2022

117 วัสดุการแพทย์ 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จ ากัด 35,500.00 บริษัท สคิปา เมด จ ากัด 35,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3174 03/05/2022

118 วัสดุการแพทย์ 153,000.00 153,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออร์โธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 153,000.00 บริษัท ออร์โธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 153,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3175 03/05/2022

119 วัสดุการแพทย์ 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 62,000.00 บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 62,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3176 03/05/2022

120 วัสดุการแพทย์ 172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด 172,000.00 บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด 172,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3177 03/05/2022

121 งานจ้างต่างๆ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง 88,000.00 88,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3181 03/05/2022

122 จ้างเหมาบริการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 36,000.00 บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 36,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3182 03/05/2022

123 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 34,500.00 บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 34,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3183 03/05/2022

124 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 25,000.00 ร้านกิตติชัย 25,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3184 03/05/2022

125 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 31,000.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 31,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3185 03/05/2022

126 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 14,800.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 14,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3186 03/05/2022
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127 วัสดุไฟฟ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3187 03/05/2022

128 ครุภัณฑ์การแพทย์ 61,400.00 61,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 61,400.00 ร้าน เวสท์ เมด 61,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3188 03/05/2022

129 ครุภัณฑ์การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เมดิคอล 60,000.00 ร้าน ซี เมดิคอล 60,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3189 03/05/2022

130 วัสดุแบบพิมพ์ 76,350.00 76,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 76,350.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 76,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3190 03/05/2022

131 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง 6,800.00 6,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3191 03/05/2022

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง 5,160.00 5,160.00 เสนอราคาต่ าสุด 3192 03/05/2022

133 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 38,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 38,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3193 03/05/2022

134 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 45,605.54 45,605.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เฮง วัฒนา จ ากัด 45,605.54 บริษัท อาร์เฮง วัฒนา จ ากัด 45,605.54 เสนอราคาต่ าสุด 3194 03/05/2022

135 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 7,000.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3195 05/05/2022

136 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3196 05/05/2022

137 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,700.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3197 05/05/2022

138 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3198 05/05/2022

139 วัสดุการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 70,000.00 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 70,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3199 05/05/2022

140 วัสดุการแพทย์ 195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 195,000.00 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 195,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3201 05/05/2022

141 วัสดุการแพทย์ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปเปิ้ล โฮลด้ิง จ ากัด 85,500.00 บริษัท แอปเปิ้ล โฮลด้ิง จ ากัด 85,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3203 05/05/2022

142 วัสดุการแพทย์ 290,184.00 290,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 290,184.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 290,184.00 เสนอราคาต่ าสุด 3206 05/05/2022

143 วัสดุการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 43,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 43,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3207 05/05/2022

144 วัสดุการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 19,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 19,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3208 05/05/2022

145 วัสดุการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด 18,000.00 บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3209 05/05/2022

146 วัสดุส านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3210 05/05/2022

147 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,703.10 5,703.10 เฉพาะเจาะจง 5,703.10 5,703.10 เสนอราคาต่ าสุด 3211 05/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด



แบบ สขร.1

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

148 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง 3,852.00 3,852.00 เสนอราคาต่ าสุด 3212 05/05/2022

149 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง 7,350.00 7,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3213 05/05/2022

150 วัสดุส านักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 12,000.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3214 05/05/2022

151 งานจ้างต่างๆ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 4,700.00 ร้าน อีสานศิลป์ 4,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3215 05/05/2022

152 วัสดุวิทยาศาสตร์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 74,900.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 74,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3216 05/05/2022

153 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 88,000.00 บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 88,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3217 05/05/2022

154 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 5,800.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 5,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3218 05/05/2022

155 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 3219 05/05/2022

156 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 3220 05/05/2022

157 วัสดุวิทยาศาสตร์ 40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 40,400.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 40,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3221 05/05/2022

158 วัสดุวิทยาศาสตร์ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 500,000.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 500,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3222 05/05/2022

159 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 3,600.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 3,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3223 05/05/2022

160 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3224 05/05/2022

161 วัสดุวิทยาศาสตร์ 435,918.00 435,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 435,918.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 435,918.00 เสนอราคาต่ าสุด 3225 06/05/2022

162 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 16,800.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3226 06/05/2022

163 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 43,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3227 06/05/2022

164 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3228 06/05/2022

165 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3229 06/05/2022

166 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,400.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3230 06/05/2022

167 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 46,545.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 46,545.00 เสนอราคาต่ าสุด 3231 06/05/2022

168 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 140,000.00 บริษัท เมดดิก้า จ ากัด 140,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3232 06/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
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169 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 77,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 77,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 3233 06/05/2022

170 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 3234 06/05/2022

171 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 25,359.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 25,359.00 เสนอราคาต่ าสุด 3235 06/05/2022

172 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 44,940.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 44,940.00 เสนอราคาต่ าสุด 3236 06/05/2022

173 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 108,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 108,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3237 06/05/2022

174 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 246,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 246,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3238 06/05/2022

175 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 3239 06/05/2022

176 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 207,366.00 207,366.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 207,366.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 207,366.00 เสนอราคาต่ าสุด 3240 06/05/2022

177 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 361,232.00 361,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 361,232.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 361,232.00 เสนอราคาต่ าสุด 3241 06/05/2022

178 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 48,000.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 48,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3242 06/05/2022

179 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.ที.กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด172,000.00 บริษัท พี.เอ็น.ที.กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด172,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3243 06/05/2022

180 วัสดุการแพทย์ 428,950.00 428,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ไลฟ์ พรอสเธติกส์ จ ากัด 428,950.00 บริษัท เดอะเบสท์ไลฟ์ พรอสเธติกส์ จ ากัด 428,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 3244 06/05/2022

181 วัสดุการแพทย์ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด 180,000.00 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด 180,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3245 06/05/2022

182 วัสดุการแพทย์ 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 117,700.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 117,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3246 06/05/2022

183 วัสดุการแพทย์ 75,756.00 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 75,756.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 75,756.00 เสนอราคาต่ าสุด 3247 06/05/2022

184 วัสดุการแพทย์ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00 บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 3248 06/05/2022

185 วัสดุการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3251 06/05/2022

186 วัสดุการแพทย์ 413,250.00 413,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 413,250.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 413,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3252 06/05/2022

187 วัสดุการแพทย์ 199,200.00 199,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 199,200.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 199,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3253 06/05/2022

188 วัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง 28,355.00 28,355.00 เสนอราคาต่ าสุด 3254 06/05/2022

189 จ้างเหมาบริการ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช เมดดิคอล จ ากัด 19,795.00 บริษัท เอช เมดดิคอล จ ากัด 19,795.00 เสนอราคาต่ าสุด 3255 06/05/2022
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190 วัสดุงานบ้านงานครัว 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง 49,000.00 49,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3256 06/05/2022

191 วัสดุแบบพิมพ์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 27,000.00 หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 27,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3257 06/05/2022

192 วัสดุส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 10,000.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 10,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3258 06/05/2022

193 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 12,860.00 12,860.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 12,860.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 12,860.00 เสนอราคาต่ าสุด 3259 06/05/2022

194 งานจ้างต่างๆ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนบัณฑิต 1,050.00 ร้าน เพื่อนบัณฑิต 1,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 3260 09/05/2022

195 งานจ้างต่างๆ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนบัณฑิต 3,050.00 ร้าน เพื่อนบัณฑิต 3,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 3261 09/05/2022

196 งานจ้างต่างๆ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 600.00 ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3262 09/05/2022

197 จ้างเหมาบริการ 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 35,200.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 35,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3263 09/05/2022

198 วัสดุการแพทย์ 449,400.00 449,400.00 e-bidding บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 449,400.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 449,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3264 09/05/2022

199 จ้างเหมาบริการ 436,700.00 436,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 436,700.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 436,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3265 09/05/2022

200 จ้างเหมาบริการ 390,620.00 390,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 390,620.00 บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 390,620.00 เสนอราคาต่ าสุด 3266 09/05/2022

201 วัสดุวิทยาศาสตร์ 378,138.00 378,138.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 378,138.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 378,138.00 เสนอราคาต่ าสุด 3274 09/05/2022

202 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 109,500.00 109,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 109,500.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 109,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3275 09/05/2022

203 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 7,200.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 7,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3276 09/05/2022

204 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3277 09/05/2022

205 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 138,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 138,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3278 09/05/2022

206 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3279 09/05/2022

207 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 430,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 430,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3280 09/05/2022

208 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 451,584.00 451,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 451,584.00 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 451,584.00 เสนอราคาต่ าสุด 3281 09/05/2022

209 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 42,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 42,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3282 09/05/2022

210 วัสดุไฟฟ้า 17,950.00 17,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 17,950.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 17,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 3283 09/05/2022
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211 วัสดุก่อสร้าง 13,540.00 13,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 13,540.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 13,540.00 เสนอราคาต่ าสุด 3284 09/05/2022

212 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27,285.00 บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27,285.00 เสนอราคาต่ าสุด 3285 09/05/2022

213 วัสดุงานบ้านงานครัว 75,690.00 75,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 75,690.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 75,690.00 เสนอราคาต่ าสุด 3286 09/05/2022

214 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,496.00 98,496.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 98,496.00 หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 98,496.00 เสนอราคาต่ าสุด 3287 09/05/2022

215 วัสดุส านักงาน 22,910.00 22,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 22,910.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 22,910.00 เสนอราคาต่ าสุด 3288 09/05/2022

216 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 16,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3289 09/05/2022

217 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,725.00 4,725.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,725.00 องค์การเภสัชกรรม 4,725.00 เสนอราคาต่ าสุด 3290 09/05/2022

218 วัสดุการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 19,260.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 19,260.00 เสนอราคาต่ าสุด 3291 10/05/2022

219 วัสดุการแพทย์ 279,500.00 279,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ทอีสต์ จ ากัด 279,500.00 บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ทอีสต์ จ ากัด 279,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3293 10/05/2022

220 วัสดุการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 3,852.00 เสนอราคาต่ าสุด 3294 10/05/2022

221 วัสดุการแพทย์ 53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จ ากัด 53,400.00 บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จ ากัด 53,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3295 10/05/2022

222 วัสดุการแพทย์ 136,000.00 136,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 136,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 136,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3296 10/05/2022

223 วัสดุการแพทย์ 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00 บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3297 10/05/2022

224 วัสดุการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 22,470.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 22,470.00 เสนอราคาต่ าสุด 3298 10/05/2022

225 วัสดุการแพทย์ 26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 26,643.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 26,643.00 เสนอราคาต่ าสุด 3299 10/05/2022

226 วัสดุการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 54,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3300 10/05/2022

227 วัสดุวิทยาศาสตร์ 404,000.00 404,000.00 e-bidding บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 404,000.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 404,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3307 10/05/2022

228 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 3308 10/05/2022

229 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 32,956.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 32,956.00 เสนอราคาต่ าสุด 3309 10/05/2022

230 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริเคียว จ ากัด 32,000.00 บริษัท ออริเคียว จ ากัด 32,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3310 10/05/2022

231 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรุ่งเรือง เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 85,600.00 บริษัท ไทยรุ่งเรือง เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 85,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3311 10/05/2022
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232 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 29,960.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 29,960.00 เสนอราคาต่ าสุด 3312 10/05/2022

233 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 70,112.50 70,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 70,112.50 บริษัท โซวิค จ ากัด 70,112.50 เสนอราคาต่ าสุด 3313 10/05/2022

234 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 59,030.00 59,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 59,030.00 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 59,030.00 เสนอราคาต่ าสุด 3314 10/05/2022

235 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 16,050.00 บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 16,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 3315 10/05/2022

236 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3316 10/05/2022

237 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 3317 10/05/2022

238 วัสดุส านักงาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 150,000.00 หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 150,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3318 10/05/2022

239 งานจ้างต่างๆ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 600.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3319 10/05/2022

240 วัสดุส านักงาน 38,720.00 38,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 38,720.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 38,720.00 เสนอราคาต่ าสุด 3320 10/05/2022

241 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 6,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 6,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3321 10/05/2022

242 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 12,000.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3322 10/05/2022

243 งานจ้างต่างๆ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง 95,000.00 95,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3323 10/05/2022

244 จ้างเหมาบริการ 136,000.00 136,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 136,000.00 บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 136,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3324 10/05/2022

245 วัสดุบริโภค 100,320.00 100,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 100,320.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 100,320.00 เสนอราคาต่ าสุด 3325 11/05/2022

246 วัสดุบริโภค 72,080.00 72,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 72,080.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 72,080.00 เสนอราคาต่ าสุด 3326 11/05/2022

247 วัสดุบริโภค 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 21,600.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 21,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3327 11/05/2022

248 วัสดุบริโภค 31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 31,400.00 ร้านสมเพชรการค้า 31,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3328 11/05/2022

249 วัสดุบริโภค 48,825.00 48,825.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 48,825.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 48,825.00 เสนอราคาต่ าสุด 3329 11/05/2022

250 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,590.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,590.00 เสนอราคาต่ าสุด 3330 12/05/2022

251 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 18,511.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 18,511.00 เสนอราคาต่ าสุด 3331 12/05/2022

252 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 7,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3332 12/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด



แบบ สขร.1
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253 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,820.00 29,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 29,820.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 29,820.00 เสนอราคาต่ าสุด 3333 12/05/2022

254 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 411,950.00 411,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 411,950.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 411,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 3334 12/05/2022

255 วัสดุวิทยาศาสตร์ 234,000.00 234,000.00 e-bidding บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 234,000.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 234,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3335 12/05/2022

256 วัสดุวิทยาศาสตร์ 561,825.00 561,825.00 e-bidding บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 561,825.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 561,825.00 เสนอราคาต่ าสุด 3336 12/05/2022

257 จ้างท าฟันปลอม 12,155.20 12,155.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 12,155.20 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 12,155.20 เสนอราคาต่ าสุด 3337 12/05/2022

258 วัสดุการแพทย์ 60,320.00 60,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 60,320.00 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 60,320.00 เสนอราคาต่ าสุด 3340 12/05/2022

259 วัสดุการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 54,000.00 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3343 12/05/2022

260 วัสดุการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 4,815.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 4,815.00 เสนอราคาต่ าสุด 3344 12/05/2022

261 วัสดุการแพทย์ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ากัด 450,000.00 บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ากัด 450,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3345 12/05/2022

262 วัสดุการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00 บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3346 12/05/2022

263 วัสดุการแพทย์ 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 149,800.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชัน จ ากัด 149,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3347 12/05/2022

264 งานจ้างต่างๆ 65,000.00 65,000.00 วิธีกรณีพิเศษ 65,000.00 65,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3348 12/05/2022

265 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3349 17/05/2022

266 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3350 17/05/2022

267 งานจ้างต่างๆ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 26,750.00 26,750.00 เสนอราคาต่ าสุด 3352 17/05/2022

268 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 3353 17/05/2022

269 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 14,400.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 14,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3354 17/05/2022

270 วัสดุการแพทย์ 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด 35,500.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด 35,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3356 18/05/2022

271 วัสดุการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็ค เมดิคัล จ ากัด 10,700.00 บริษัท แม็ค เมดิคัล จ ากัด 10,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3360 18/05/2022

272 วัสดุการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 22,470.00 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 22,470.00 เสนอราคาต่ าสุด 3363 18/05/2022

273 วัสดุการแพทย์ 40,320.00 40,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,320.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,320.00 เสนอราคาต่ าสุด 3364 18/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
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274 วัสดุการแพทย์ 482,160.00 482,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 482,160.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 482,160.00 เสนอราคาต่ าสุด 3365 18/05/2022

275 วัสดุการแพทย์ 142,200.00 142,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 142,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 142,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3366 18/05/2022

276 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3367 18/05/2022

277 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3368 18/05/2022

278 วัสดุวิทยาศาสตร์ 336,000.00 336,000.00 e-bidding หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 336,000.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 336,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3369 19/05/2022

279 งานจ้างต่างๆ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 32,000.00 ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 32,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3370 19/05/2022

280 งานจ้างต่างๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3371 19/05/2022

281 งานจ้างต่างๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 2,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 2,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3372 19/05/2022

282 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 112,350.00 112,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 112,350.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 112,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3373 19/05/2022

283 วัสดุแบบพิมพ์ 44,619.00 44,619.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด 44,619.00 บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด 44,619.00 เสนอราคาต่ าสุด 3374 19/05/2022

284 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 60,000.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 60,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3375 19/05/2022

285 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 90,000.00 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 90,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3376 19/05/2022

286 วัสดุวิทยาศาสตร์ 420,500.00 420,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 420,500.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 420,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3377 19/05/2022

287 วัสดุวิทยาศาสตร์ 79,680.00 79,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 79,680.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 79,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3378 19/05/2022

288 วัสดุวิทยาศาสตร์ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 441,696.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 441,696.00 เสนอราคาต่ าสุด 3379 19/05/2022

289 วัสดุวิทยาศาสตร์ 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 18,200.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 18,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3380 19/05/2022

290 จ้างเหมาบริการ 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 12,300.00 ร้าน อีสานศิลป์ 12,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3381 19/05/2022

291 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 12,705.05 12,705.05 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 12,705.05 ร้าน มงคลพาณิชย์ 12,705.05 เสนอราคาต่ าสุด 3382 19/05/2022

292 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 52,850.00 52,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 52,850.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 52,850.00 เสนอราคาต่ าสุด 3383 19/05/2022

293 ครุภัณฑ์ส านักงาน 54,120.00 54,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 54,120.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 54,120.00 เสนอราคาต่ าสุด 3385 20/05/2022

294 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 1,900.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3386 20/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
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295 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3387 20/05/2022

296 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 442,980.00 442,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 442,980.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 442,980.00 เสนอราคาต่ าสุด 3388 20/05/2022

297 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 93,860.40 93,860.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 93,860.40 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 93,860.40 เสนอราคาต่ าสุด 3389 20/05/2022

298 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 288,900.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 288,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3390 20/05/2022

299 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 54,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3391 20/05/2022

300 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 34,989.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 34,989.00 เสนอราคาต่ าสุด 3392 20/05/2022

301 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 171,200.00 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด 171,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3393 20/05/2022

302 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 47,400.00 47,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 47,400.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 47,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3394 20/05/2022

303 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 15,408.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 15,408.00 เสนอราคาต่ าสุด 3395 20/05/2022

304 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 3396 20/05/2022

305 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24,690.00 24,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 24,690.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 24,690.00 เสนอราคาต่ าสุด 3397 20/05/2022

306 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 37,060.00 37,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 37,060.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 37,060.00 เสนอราคาต่ าสุด 3398 20/05/2022

307 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่380,600.00 380,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 380,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 380,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3399 20/05/2022

308 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 3,700.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 3,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3400 20/05/2022

309 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 1,800.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3401 20/05/2022

310 วัสดุก่อสร้าง 19,150.00 19,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 19,150.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 19,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 3402 20/05/2022

311 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 60,000.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 60,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3403 20/05/2022

312 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่148,250.00 148,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 148,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 148,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3404 20/05/2022

313 วัสดุก่อสร้าง 166,010.00 166,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 166,010.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 166,010.00 เสนอราคาต่ าสุด 3405 20/05/2022

314 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 98,000.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 98,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3406 20/05/2022

315 วัสดุเกษตร 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 750.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 750.00 เสนอราคาต่ าสุด 3407 20/05/2022
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316 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 25,800.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 25,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3408 20/05/2022

317 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 5,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 5,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3409 20/05/2022

318 วัสดุก่อสร้าง 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 32,640.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 32,640.00 เสนอราคาต่ าสุด 3410 20/05/2022

319 วัสดุก่อสร้าง 22,410.00 22,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 22,410.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 22,410.00 เสนอราคาต่ าสุด 3411 20/05/2022

320 วัสดุวิทยาศาสตร์ 346,680.00 346,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 346,680.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 346,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3412 20/05/2022

321 วัสดุวิทยาศาสตร์ 320,040.00 320,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 320,040.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 320,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 3413 20/05/2022

322 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,720.00 88,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 88,720.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 88,720.00 เสนอราคาต่ าสุด 3414 20/05/2022

323 วัสดุบริโภค 16,488.75 16,488.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 16,488.75 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 16,488.75 เสนอราคาต่ าสุด 3426 20/05/2022

324 วัสดุบริโภค 25,175.00 25,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 25,175.00 ร้านสมเพชรการค้า 25,175.00 เสนอราคาต่ าสุด 3431 20/05/2022

325 วัสดุบริโภค 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,800.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3432 20/05/2022

326 วัสดุบริโภค 41,081.00 41,081.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 41,081.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 41,081.00 เสนอราคาต่ าสุด 3433 20/05/2022

327 วัสดุการแพทย์ 125,800.00 125,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด 125,800.00 บริษัท ร็อควู๊ด เมดิคอล จ ากัด 125,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3444 23/05/2022

328 วัสดุการแพทย์ 24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด 24,200.00 บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด 24,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3445 23/05/2022

329 งานจ้างต่างๆ 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 22,600.00 ร้าน อีสานศิลป์ 22,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3454 23/05/2022

330 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 2,900.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 2,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3455 24/05/2022

331 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3456 24/05/2022

332 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3457 24/05/2022

333 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3458 24/05/2022

334 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3459 24/05/2022

335 วัสดุบริโภค 70,300.00 70,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 70,300.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 70,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3460 24/05/2022

336 วัสดุบริโภค 59,200.00 59,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 59,200.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 59,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3461 24/05/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
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337 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 3,700.00 หจก. เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 3,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3462 24/05/2022

338 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 19,440.00 19,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19,440.00 บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19,440.00 เสนอราคาต่ าสุด 3463 24/05/2022

339 ครุภัณฑ์การแพทย์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 31,000.00 ร้าน เวสท์ เมด 31,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3464 24/05/2022

340 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7,875.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7,875.00 เสนอราคาต่ าสุด 3465 24/05/2022

341 ครุภัณฑ์การแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 62,500.00 ร้าน เวสท์ เมด 62,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3466 24/05/2022

342 วัสดุก่อสร้าง 11,618.75 11,618.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 11,618.75 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 11,618.75 เสนอราคาต่ าสุด 3467 25/05/2022

343 ครุภัณฑ์การเกษตร 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 5,880.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 5,880.00 เสนอราคาต่ าสุด 3468 25/05/2022

344 ครุภัณฑ์ส านักงาน 355,180.00 355,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 355,180.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 355,180.00 เสนอราคาต่ าสุด 3479 25/05/2022

345 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 3480 25/05/2022

346 วัสดุแบบพิมพ์ 70,530.00 70,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 70,530.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 70,530.00 เสนอราคาต่ าสุด 3481 25/05/2022

347 วัสดุงานบ้านงานครัว 52,240.00 52,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 52,240.00 ร้านชัยกิตติ 52,240.00 เสนอราคาต่ าสุด 3482 25/05/2022

348 วัสดุวิทยาศาสตร์ 166,920.00 166,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 166,920.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 166,920.00 เสนอราคาต่ าสุด 3483 25/05/2022

349 วัสดุงานบ้านงานครัว 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 27,000.00 หจก. เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 27,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3484 25/05/2022

350 วัสดุส านักงาน 19,820.00 19,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 19,820.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 19,820.00 เสนอราคาต่ าสุด 3485 25/05/2022

351 วัสดุวิทยาศาสตร์ 232,560.00 232,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 232,560.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 232,560.00 เสนอราคาต่ าสุด 3486 25/05/2022

352 วัสดุส านักงาน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,100.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3487 25/05/2022

353 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3488 25/05/2022

354 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 12,050.00 12,050.00 เฉพาะเจาะจง 12,050.00 12,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 3489 25/05/2022

355 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 32,260.00 32,260.00 เฉพาะเจาะจง 32,260.00 32,260.00 เสนอราคาต่ าสุด 3490 25/05/2022

356 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 3,294.00 3,294.00 เฉพาะเจาะจง 3,294.00 3,294.00 เสนอราคาต่ าสุด 3491 25/05/2022

357 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 17,000.00 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 17,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3493 25/05/2022
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา

358 วัสดุวิทยาศาสตร์ 478,200.00 478,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 478,200.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 478,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3494 25/05/2022

359 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 4,500.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 4,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3495 25/05/2022

360 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,720.00 4,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 4,720.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 4,720.00 เสนอราคาต่ าสุด 3496 25/05/2022

361 วัสดุก่อสร้าง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 28,000.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 28,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3497 25/05/2022

362 วัสดุไฟฟ้า 7,138.00 7,138.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 7,138.00 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 7,138.00 เสนอราคาต่ าสุด 3498 25/05/2022

363 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 15,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 15,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3499 25/05/2022

364 งานจ้างต่างๆ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3500 25/05/2022

365 วัสดุวิทยาศาสตร์ 351,000.00 351,000.00 e-bidding บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 351,000.00 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 351,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3501 26/05/2022

366 วัสดุวิทยาศาสตร์ 103,662.00 103,662.00 e-bidding บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 103,662.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 103,662.00 เสนอราคาต่ าสุด 3502 26/05/2022

367 วัสดุก่อสร้าง 6,850.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูเอ็มแอล เซอร์วิส 6,850.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูเอ็มแอล เซอร์วิส 6,850.00 เสนอราคาต่ าสุด 3503 26/05/2022

368 วัสดุก่อสร้าง 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 3,250.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 3,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3504 26/05/2022

369 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 13,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 13,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3505 26/05/2022

370 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 14,300.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 14,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3506 26/05/2022

371 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 198,000.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 198,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3507 26/05/2022

372 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,320.00 22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,320.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,320.00 เสนอราคาต่ าสุด 3508 26/05/2022

373 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 90,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 90,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3509 26/05/2022

374 วัสดุวิทยาศาสตร์ 200,357.50 200,357.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 200,357.50 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 200,357.50 เสนอราคาต่ าสุด 3510 26/05/2022

375 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3511 26/05/2022

376 วัสดุวิทยาศาสตร์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 300,000.00 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 300,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3512 26/05/2022

377 วัสดุวิทยาศาสตร์ 474,104.00 474,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 474,104.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 474,104.00 เสนอราคาต่ าสุด 3513 26/05/2022

378 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 12,000.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3514 26/05/2022
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379 วัสดุส านักงาน 97,905.00 97,905.00 e-bidding บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด97,905.00 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด 97,905.00 เสนอราคาต่ าสุด 3515 26/05/2022

380 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3516 26/05/2022

381 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 184,254.00 184,254.00 e-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 184,254.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 184,254.00 เสนอราคาต่ าสุด 3517 26/05/2022

382 วัสดุการแพทย์ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 350,000.00 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 350,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3518 27/05/2022

383 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 399.00 399.00 เฉพาะเจาะจง 399.00 399.00 เสนอราคาต่ าสุด 3528 27/05/2022

384 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 1,020.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 1,020.00 เสนอราคาต่ าสุด 3529 27/05/2022

385 ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 14,800.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 14,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3530 27/05/2022

386 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 42,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 42,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3531 27/05/2022

387 วัสดุส านักงาน 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 67,500.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 67,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3532 27/05/2022

388 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 3533 27/05/2022

389 วัสดุวิทยาศาสตร์ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 59,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 59,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3535 27/05/2022

390 วัสดุวิทยาศาสตร์ 209,720.00 209,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 209,720.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 209,720.00 เสนอราคาต่ าสุด 3536 27/05/2022

391 วัสดุวิทยาศาสตร์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 40,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 40,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3538 30/05/2022

392 จ้างท าฟันปลอม 9,833.30 9,833.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 9,833.30 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 9,833.30 เสนอราคาต่ าสุด 3539 30/05/2022

393 วัสดุงานบ้านงานครัว 103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 103,000.00 บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 103,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3547 30/05/2022

394 วัสดุส านักงาน 14,190.00 14,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14,190.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14,190.00 เสนอราคาต่ าสุด 3548 30/05/2022

395 วัสดุแบบพิมพ์ 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 73,500.00 หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 73,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3549 30/05/2022

396 วัสดุแบบพิมพ์ 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 38,400.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 38,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3550 30/05/2022

397 วัสดุแบบพิมพ์ 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 190,000.00 บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 190,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3552 30/05/2022

398 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 5,340.00 ร้านชัยกิตติ 5,340.00 เสนอราคาต่ าสุด 3553 30/05/2022

399 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 3554 30/05/2022
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400 วัสดุแบบพิมพ์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภาสิน 91,000.00 หจก. ภาสิน 91,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3555 30/05/2022

401 วัสดุงานบ้านงานครัว 275,500.00 275,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากัด 275,500.00 บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากัด 275,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3556 30/05/2022

402 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 22,500.00 ร้านกิตติชัย 22,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3557 30/05/2022

403 ครุภัณฑ์การแพทย์ 215,000.00 215,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด215,000.00 บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด 215,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3560 30/05/2022

404 วัสดุวิทยาศาสตร์ 164,010.00 164,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 164,010.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 164,010.00 เสนอราคาต่ าสุด 3571 30/05/2022

405 วัสดุวิทยาศาสตร์ 156,220.00 156,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 156,220.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 156,220.00 เสนอราคาต่ าสุด 3572 30/05/2022

406 วัสดุวิทยาศาสตร์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 18,000.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3573 30/05/2022

407 วัสดุวิทยาศาสตร์ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 18,500.00 บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 18,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3574 30/05/2022

408 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00 เสนอราคาต่ าสุด 3578 31/05/2022

409 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 130,700.00 130,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 130,700.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 130,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3579 31/05/2022

410 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 184,500.00 184,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา ซัพพลาย 184,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3580 31/05/2022

411 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด 25,680.00 บริษัท เดนติก้า จ ากัด 25,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3581 31/05/2022

412 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอฟ.ซัพพลาย 92,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 92,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3582 31/05/2022

413 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 115,200.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 115,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3583 31/05/2022

414 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 33,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 33,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3584 31/05/2022

415 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 153,120.00 153,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 153,120.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 153,120.00 เสนอราคาต่ าสุด 3585 31/05/2022

416 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 159,216.00 159,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 159,216.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 159,216.00 เสนอราคาต่ าสุด 3586 31/05/2022

417 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 83,460.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 83,460.00 เสนอราคาต่ าสุด 3587 31/05/2022

418 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 3588 31/05/2022

419 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 175,500.00 175,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด 175,500.00 บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด 175,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3589 31/05/2022

420 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 144,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 144,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3590 31/05/2022
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421 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 40,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 40,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3591 31/05/2022

422 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์แคส ซายส์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 33,000.00 บริษัท ฟอร์แคส ซายส์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 33,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3592 31/05/2022

423 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 53,200.00 53,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 53,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ 53,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3593 31/05/2022

424 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 480,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 480,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3594 31/05/2022

425 ครุภัณฑ์การแพทย์ 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 144,000.00 ร้าน เวสท์ เมด 144,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3595 31/05/2022

426 ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 50,000.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 50,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3596 31/05/2022

427 วัสดุบริโภค 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมโคโรลิส 2009 72,000.00 ร้านน้ าด่ืมโคโรลิส 2009 72,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3597 31/05/2022

428 วัสดุบริโภค 54,391.00 54,391.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 54,391.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 54,391.00 เสนอราคาต่ าสุด 3598 31/05/2022

429 วัสดุบริโภค 33,970.00 33,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 33,970.00 ร้านสมเพชรการค้า 33,970.00 เสนอราคาต่ าสุด 3599 31/05/2022

430 วัสดุบริโภค 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 70,000.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 70,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3600 31/05/2022

431 วัสดุบริโภค 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 21,600.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 21,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3601 31/05/2022

432 วัสดุบริโภค 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 2,800.00 ร้านสมเพชรการค้า 2,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3602 31/05/2022

43,256,298.05
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