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

1 ก๊าซทางการแพทย์ 185,500.00 185,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 185,500.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 185,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3611 01/06/2022

2 งานจ้างต่างๆ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 32,000.00 ร้าน พรีเมี่ยมปร้ินท์ 32,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3612 01/06/2022

3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 398,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 398,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 3613 01/06/2022

4 งานจ้างต่างๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 2,000.00 ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 2,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3614 01/06/2022

5 วัสดุส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จก. 1,900.00 บ. เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จก. 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3625 01/06/2022

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 18,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 18,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3626 01/06/2022

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 88,266.00 88,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 88,266.00 ร้านกิตติชัย 88,266.00 เสนอราคาต่ าสุด 3627 01/06/2022

8 วัสดุส านักงาน 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 105,000.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 105,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3628 01/06/2022

9 วัสดุแบบพิมพ์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 16,000.00 หจก. ดาวรุ่งการพิมพ์ 16,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3629 01/06/2022

10 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 16,150.00 16,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 16,150.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 16,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 3630 01/06/2022

11 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 27,700.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 27,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 27,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3631 01/06/2022

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,170.00 16,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะอาด 16,170.00 ร้าน สะอาด 16,170.00 เสนอราคาต่ าสุด 3632 01/06/2022

13 วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส 434,920.00 434,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกิตติรัชต์ จ ากัด 434,920.00 บริษัท ศรีกิตติรัชต์ จ ากัด 434,920.00 เสนอราคาต่ าสุด 3633 01/06/2022

14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 459,000.00 459,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 459,000.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 459,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3635 01/06/2022

15 ครุภัณฑ์ส านักงาน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 21,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 21,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3636 01/06/2022

16 วัสดุบริโภค 7,395.84 7,395.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 7,395.84 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 7,395.84 เสนอราคาต่ าสุด 3637 01/06/2022

17 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 29,500.00 บริษัท โซวิค จ ากัด 29,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3638 01/06/2022

18 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3639 01/06/2022

19 จ้างเหมาบริการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 200,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 200,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3640 01/06/2022

20 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3641 01/06/2022

21 จ้างเหมาบริการ 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 30,400.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 30,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3642 01/06/2022
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22 วัสดุวิทยาศาสตร์ 268,099.20 268,099.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 268,099.20 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 268,099.20 เสนอราคาต่ าสุด 3643 02/06/2022

23 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 3644 02/06/2022

24 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 26,350.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 26,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3645 02/06/2022

25 วัสดุแบบพิมพ์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 97,500.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 97,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3646 02/06/2022

26 วัสดุส านักงาน 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 20,100.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 20,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3647 02/06/2022

27 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยสว่าง 12,100.00 ร้าน ชัยสว่าง 12,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3648 02/06/2022

28 วัสดุงานบ้านงานครัว 41,000.00 41,000.00 e-bidding หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 41,000.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 41,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3649 02/06/2022

29 วัสดุส านักงาน 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,140.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,140.00 เสนอราคาต่ าสุด 3660 02/06/2022

30 วัสดุงานบ้านงานครัว 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 210,000.00 บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จ ากัด 210,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3661 02/06/2022

31 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยสว่าง 14,400.00 ร้าน ชัยสว่าง 14,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3662 02/06/2022

32 วัสดุส านักงาน 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง 53,000.00 53,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3663 02/06/2022

33 วัสดุแบบพิมพ์ 39,632.00 39,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 39,632.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 39,632.00 เสนอราคาต่ าสุด 3664 02/06/2022

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 91,188.00 91,188.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย 91,188.00 ร้านกิตติชัย 91,188.00 เสนอราคาต่ าสุด 3665 02/06/2022

35 วัสดุส านักงาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 16,000.00 บริษัท โมเดอร์นพร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 16,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3666 02/06/2022

36 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 2,000.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 2,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3667 02/06/2022

37 วัสดุส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 4,500.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 4,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3668 02/06/2022

38 วัสดุงานบ้านงานครัว 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 75,000.00 บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด 75,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3669 02/06/2022

39 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 38,520.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 38,520.00 เสนอราคาต่ าสุด 3670 06/06/2022

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 9,900.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูล เฟอร์นิเจอร์ 9,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3671 06/06/2022

41 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ๊อกซ์ 59,500.00 ร้านฟ๊อกซ์ 59,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3672 06/06/2022

42 งานจ้างต่างๆ 49,390.00 49,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 49,390.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 49,390.00 เสนอราคาต่ าสุด 3673 06/06/2022
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43 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด 50,000.00 บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด 50,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3674 06/06/2022

44 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด22,250.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 22,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3675 06/06/2022

45 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 25,900.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 25,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3676 06/06/2022

46 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 40,927.50 40,927.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 40,927.50 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 40,927.50 เสนอราคาต่ าสุด 3677 06/06/2022

47 งานจ้างต่างๆ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง 135,000.00 135,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3678 06/06/2022

48 งานจ้างต่างๆ 308,000.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 308,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 308,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3679 07/06/2022

49 วัสดุสนาม 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บวกส่ี 120,000.00 ร้าน บวกส่ี 120,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3680 07/06/2022

50 วัสดุไฟฟ้า 20,286.00 20,286.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 20,286.00 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 20,286.00 เสนอราคาต่ าสุด 3681 07/06/2022

51 วัสดุไฟฟ้า 6,792.00 6,792.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 6,792.00 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 6,792.00 เสนอราคาต่ าสุด 3682 07/06/2022

52 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 77,800.00 77,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 77,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบรนด์ เฮลท์แคร์ 77,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3683 07/06/2022

53 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 24,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 24,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3684 07/06/2022

54 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 3,000.00 บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3685 07/06/2022

55 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 890.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 890.00 เสนอราคาต่ าสุด 3686 07/06/2022

56 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 3,000.00 บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3687 07/06/2022

57 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษญาส่ือสาร 19,500.00 ร้าน กฤษญาส่ือสาร 19,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3688 07/06/2022

58 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 18,000.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3689 07/06/2022

59 วัสดุไฟฟ้า 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 1,300.00 หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 1,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3690 07/06/2022

60 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 7,115.50 7,115.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 7,115.50 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 7,115.50 เสนอราคาต่ าสุด 3691 07/06/2022

61 จ้างซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 8,560.00 บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 8,560.00 เสนอราคาต่ าสุด 3692 07/06/2022

62 งานจ้างต่างๆ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 15,000.00 ร้าน อีสานศิลป์ 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3693 07/06/2022

63 วัสดุวิทยาศาสตร์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 74,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 74,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3694 07/06/2022
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64 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 30,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 30,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3695 07/06/2022

65 วัสดุวิทยาศาสตร์ 152,100.00 152,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 152,100.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 152,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3706 07/06/2022

66 วัสดุวิทยาศาสตร์ 412,855.00 412,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 412,855.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 412,855.00 เสนอราคาต่ าสุด 3707 07/06/2022

67 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,608.00 88,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 88,608.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 88,608.00 เสนอราคาต่ าสุด 3708 07/06/2022

68 วัสดุวิทยาศาสตร์ 370,500.00 370,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 370,500.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 370,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3709 07/06/2022

69 วัสดุวิทยาศาสตร์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 39,600.00 บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ากัด 39,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3710 07/06/2022

70 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 20,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 20,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3711 07/06/2022

71 วัสดุวิทยาศาสตร์ 116,000.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 116,000.00 บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 116,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3712 07/06/2022

72 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 85,707.00 85,707.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 85,707.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 85,707.00 เสนอราคาต่ าสุด 3713 08/06/2022

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ 375,570.00 375,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 375,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 375,570.00 เสนอราคาต่ าสุด 3714 08/06/2022

74 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,224.00 495,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 495,224.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 495,224.00 เสนอราคาต่ าสุด 3715 08/06/2022

75 วัสดุวิทยาศาสตร์ 232,000.00 232,000.00 e-bidding บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 232,000.00 บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จ ากัด 232,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3716 08/06/2022

76 วัสดุวิทยาศาสตร์ 200,712.92 200,712.92 e-bidding บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 200,712.92 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 200,712.92 เสนอราคาต่ าสุด 3717 08/06/2022

77 ครุภัณฑ์การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด 90,000.00 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด 90,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3719 08/06/2022

78 วัสดุบริโภค 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 2,160.00 ร้านชัยกิตติ 2,160.00 เสนอราคาต่ าสุด 3720 08/06/2022

79 งานจ้างต่างๆ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 56,000.00 บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 56,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3721 08/06/2022

80 วัสดุบริโภค 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,984.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,984.00 เสนอราคาต่ าสุด 3722 08/06/2022

81 วัสดุบริโภค 8,012.16 8,012.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 8,012.16 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 8,012.16 เสนอราคาต่ าสุด 3723 08/06/2022

82 งานจ้างต่างๆ 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันนา45 จ ากัด 497,000.00 บริษัท พันนา45 จ ากัด 497,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3725 08/06/2022

83 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 3,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 3,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3739 09/06/2022

84 จ้างเหมาบริการ 366,500.00 366,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3740 09/06/2022
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85 จ้างเหมาบริการ 366,500.00 366,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3741 09/06/2022

86 จ้างเหมาบริการ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 180,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 180,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3742 09/06/2022

87 งานจ้างต่างๆ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิรินภาเทรดด้ิง 2,950.00 ร้าน ศิรินภาเทรดด้ิง 2,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 3743 09/06/2022

88 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค เมดิคอล จ ากัด 37,000.00 บริษัท วินเทค เมดิคอล จ ากัด 37,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3744 09/06/2022

89 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 8,450.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 8,450.00 เสนอราคาต่ าสุด 3745 09/06/2022

90 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 20,700.00 หจก. ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 20,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3746 09/06/2022

91 วัสดุก่อสร้าง 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 57,600.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 57,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3747 09/06/2022

92 จ้างเหมาบริการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ราหุล 16,000.00 นายสมศักด์ิ  ราหุล 16,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3748 09/06/2022

93 งานจ้างต่างๆ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอพี 101 ป้าย 99,000.00 ร้าน เอพี 101 ป้าย 99,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3749 09/06/2022

94 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7,500.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3750 09/06/2022

95 วัสดุวิทยาศาสตร์ 477,000.00 477,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด 477,000.00 บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด 477,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3751 09/06/2022

96 วัสดุวิทยาศาสตร์ 329,025.00 329,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 329,025.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 329,025.00 เสนอราคาต่ าสุด 3752 09/06/2022

97 วัสดุทันตกรรม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 1,500.00 บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3753 09/06/2022

98 วัสดุทันตกรรม 15,040.00 15,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,040.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 3754 09/06/2022

99 วัสดุทันตกรรม 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 35,952.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 35,952.00 เสนอราคาต่ าสุด 3755 09/06/2022

100 วัสดุทันตกรรม 12,320.00 12,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพลนเทียม จ ากัด 12,320.00 บริษัท อิมแพลนเทียม จ ากัด 12,320.00 เสนอราคาต่ าสุด 3756 09/06/2022

101 งานจ้างต่างๆ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 480,000.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 480,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3757 09/06/2022

102 วัสดุวิทยาศาสตร์ 35,754.00 35,754.00 e-bidding บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 35,754.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 35,754.00 เสนอราคาต่ าสุด 3758 10/06/2022

103 วัสดุทันตกรรม 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 14,980.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 14,980.00 เสนอราคาต่ าสุด 3759 10/06/2022

104 วัสดุส านักงาน 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 82,500.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 82,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3760 10/06/2022

105 วัสดุส านักงาน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 1,900.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 1,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3761 10/06/2022
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106 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 3,000.00 ร้านชัยกิตติ 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3762 10/06/2022

107 วัสดุส านักงาน 26,220.00 26,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 26,220.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 26,220.00 เสนอราคาต่ าสุด 3763 10/06/2022

108 วัสดุแบบพิมพ์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 3,250.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 3,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3764 10/06/2022

109 วัสดุส านักงาน 38,600.00 38,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 38,600.00 ร้านคุณอ้อดอกไม้สด 38,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3765 10/06/2022

110 วัสดุงานบ้านงานครัว 468,150.00 468,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย จ ากัด 468,150.00 บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย จ ากัด 468,150.00 เสนอราคาต่ าสุด 3766 10/06/2022

111 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยสว่าง 9,600.00 ร้าน ชัยสว่าง 9,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3767 10/06/2022

112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,800.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 9,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3768 13/06/2022

113 งานจ้างต่างๆ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 8,600.00 บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 8,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3769 13/06/2022

114 งานจ้างต่างๆ 311,465.00 311,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 311,465.00 บริษัท กรุงเทพพยาธิ แลป จ ากัด 311,465.00 เสนอราคาต่ าสุด 3770 13/06/2022

115 วัสดุบริโภค 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3771 13/06/2022

116 วัสดุบริโภค 30,590.00 30,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 30,590.00 ร้านสมเพชรการค้า 30,590.00 เสนอราคาต่ าสุด 3772 13/06/2022

117 วัสดุบริโภค 42,470.00 42,470.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 42,470.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 42,470.00 เสนอราคาต่ าสุด 3773 13/06/2022

118 วัสดุบริโภค 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 43,600.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 43,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3774 13/06/2022

119 วัสดุบริโภค 95,950.00 95,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 95,950.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 95,950.00 เสนอราคาต่ าสุด 3775 13/06/2022

120 วัสดุบริโภค 16,565.00 16,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 16,565.00 ร้านสมเพชรการค้า 16,565.00 เสนอราคาต่ าสุด 3776 13/06/2022

121 วัสดุวิทยาศาสตร์ 468,000.00 468,000.00 e-bidding บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 468,000.00 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 468,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3777 13/06/2022

122 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 289,600.00 289,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 289,600.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 289,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3778 14/06/2022

123 วัสดุบริโภค 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 23,400.00 ร้านชัยกิตติ 23,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3779 14/06/2022

124 วัสดุเกษตร 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 2,700.00 ร้านชัยกิตติ 2,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 3780 14/06/2022

125 วัสดุเกษตร 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 7,800.00 ร้านชัยกิตติ 7,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3781 14/06/2022

126 วัสดุไฟฟ้า 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 19,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 19,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3782 14/06/2022
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127 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 17,976.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 17,976.00 เสนอราคาต่ าสุด 3795 14/06/2022

128 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 255,516.00 255,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 255,516.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 255,516.00 เสนอราคาต่ าสุด 3796 14/06/2022

129 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 256,800.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 256,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3797 14/06/2022

130 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 80,400.00 80,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 80,400.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 80,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3798 14/06/2022

131 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด 12,583.20 บริษัท เดนติก้า จ ากัด 12,583.20 เสนอราคาต่ าสุด 3799 14/06/2022

132 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 129,042.00 129,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 129,042.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 129,042.00 เสนอราคาต่ าสุด 3800 14/06/2022

133 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 85,100.00 85,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 85,100.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอฟ.ซัพพลาย 85,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3801 14/06/2022

134 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีเค.เมด จ ากัด 27,000.00 บริษัท จี.เค.เมด จ ากัด 27,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3802 14/06/2022

135 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 3803 14/06/2022

136 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 41,999.60 41,999.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 41,999.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 41,999.60 เสนอราคาต่ าสุด 3804 14/06/2022

137 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 3805 14/06/2022

138 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 215,284.00 215,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 215,284.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 215,284.00 เสนอราคาต่ าสุด 3806 14/06/2022

139 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 111,000.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 111,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 111,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3807 14/06/2022

140 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 3808 14/06/2022

141 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 3809 14/06/2022

142 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 3810 14/06/2022

143 วัสดุเกษตร 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 3,900.00 ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 3,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3811 14/06/2022

144 งานจ้างต่างๆ 179,300.00 179,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 179,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพี คูล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 179,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3812 15/06/2022

145 ครุภัณฑ์การแพทย์ 81,100.00 81,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด 81,100.00 บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด 81,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3813 15/06/2022

146 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 63,600.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 63,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3814 15/06/2022

147 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 3815 15/06/2022
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148 วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,430.00 57,430.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 57,430.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 57,430.00 เสนอราคาต่ าสุด 3816 15/06/2022

149 จ้างท าฟันปลอม 15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,087.00 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 15,087.00 เสนอราคาต่ าสุด 3817 15/06/2022

150 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3818 15/06/2022

151 วัสดุการแพทย์ 227,482.00 227,482.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)227,482.00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)227,482.00 เสนอราคาต่ าสุด 3819 15/06/2022

152 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 5,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 5,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3829 16/06/2022

153 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 28,280.00 28,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 28,280.00 หจก. ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ 28,280.00 เสนอราคาต่ าสุด 3830 16/06/2022

154 วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสเน็ตเวิร์ค จ ากัด 34,000.00 บริษัท บิสเน็ตเวิร์ค จ ากัด 34,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3831 16/06/2022

155 งานจ้างต่างๆ 21,360.00 21,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบนซ์ เฮือนผกา 21,360.00 ร้าน เบนซ์ เฮือนผกา 21,360.00 เสนอราคาต่ าสุด 3832 16/06/2022

156 วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด24,000.00 บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 24,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3833 16/06/2022

157 งานจ้างต่างๆ 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 5,457.00 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 5,457.00 เสนอราคาต่ าสุด 3834 16/06/2022

158 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 4,500.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 4,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3835 16/06/2022

159 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 38,199.00 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 38,199.00 เสนอราคาต่ าสุด 3836 16/06/2022

160 วัสดุบริโภค 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 8,400.00 ร้านชัยกิตติ 8,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3837 16/06/2022

161 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริมาค้าผ้า 13,000.00 ร้านสิริมาค้าผ้า 13,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3838 16/06/2022

162 วัสดุบริโภค 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 31,250.00 ร้านชัยกิตติ 31,250.00 เสนอราคาต่ าสุด 3839 16/06/2022

163 ครุภัณฑ์การแพทย์ 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด 498,000.00 บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด 498,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3840 16/06/2022

164 ครุภัณฑ์การแพทย์ 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด 330,000.00 บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด 330,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3841 16/06/2022

165 ครุภัณฑ์การแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เวสท์ เมด 70,000.00 ร้าน เวสท์ เมด 70,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3842 17/06/2022

166 งานจ้างต่างๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,000.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3843 17/06/2022

167 งานจ้างต่างๆ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 56,000.00 56,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3844 17/06/2022

168 ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 10,000.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 10,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3845 17/06/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา

169 วัสดุน้ ามันหล่อล่ืน 1,223.70 1,223.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.พี.มาร์เก็ตต้ิง 1,223.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.พ.ีมาร์เก็ตต้ิง 1,223.70 เสนอราคาต่ าสุด 3853 17/06/2022

170 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 8,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 8,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3854 17/06/2022

171 วัสดุส านักงาน 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินฟินิท เทคโนโลยี คอรืปอเรชั่น จก. 96,300.00 บ. อินฟินิท เทคโนโลยี คอรืปอเรชั่น จก. 96,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3855 17/06/2022

172 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 3856 17/06/2022

173 วัสดุงานบ้านงานครัว 145,805.00 145,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด 145,805.00 บริษัท เอ็กโคเคม จ ากัด 145,805.00 เสนอราคาต่ าสุด 3857 17/06/2022

174 วัสดุงานบ้านงานครัว 23,820.00 23,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพาณิชย์ 23,820.00 ร้าน มงคลพาณิชย์ 23,820.00 เสนอราคาต่ าสุด 3858 17/06/2022

175 วัสดุส านักงาน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 5,600.00 หจก. พีเอส โทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส 5,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3859 17/06/2022

176 วัสดุน้ ามันหล่อล่ืน 1,739.60 1,739.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.พี.มาร์เก็ตต้ิง 1,739.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.พ.ีมาร์เก็ตต้ิง 1,739.60 เสนอราคาต่ าสุด 3860 17/06/2022

177 วัสดุบริโภค 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 16,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3871 20/06/2022

178 วัสดุบริโภค 107,350.00 107,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 107,350.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 107,350.00 เสนอราคาต่ าสุด 3872 20/06/2022

179 วัสดุบริโภค 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 58,400.00 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 58,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3873 20/06/2022

180 วัสดุบริโภค 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 2,800.00 ร้านสมเพชรการค้า 2,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3874 20/06/2022

181 วัสดุบริโภค 31,020.00 31,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมเพชรการค้า 31,020.00 ร้านสมเพชรการค้า 31,020.00 เสนอราคาต่ าสุด 3875 20/06/2022

182 วัสดุบริโภค 43,032.00 43,032.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 43,032.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักค าพอุง 43,032.00 เสนอราคาต่ าสุด 3876 20/06/2022

183 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3877 20/06/2022

184 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 2,500.00 บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3878 20/06/2022

185 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3879 20/06/2022

186 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3891 21/06/2022

187 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 21,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 3892 21/06/2022

188 วัสดุทันตกรรม 44,405.00 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 44,405.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 44,405.00 เสนอราคาต่ าสุด 3893 21/06/2022

189 วัสดุวิทยาศาสตร์ 436,560.00 436,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 436,560.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 436,560.00 เสนอราคาต่ าสุด 3894 21/06/2022

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา

190 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จ ากัด 30,000.00 บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จ ากัด 30,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3895 21/06/2022

191 วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 42,300.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 42,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3896 21/06/2022

192 วัสดุวิทยาศาสตร์ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 500,000.00 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 500,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3897 21/06/2022

193 วัสดุวิทยาศาสตร์ 79,680.00 79,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 79,680.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 79,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3898 21/06/2022

194 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 3899 21/06/2022

195 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 12,500.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 12,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3900 21/06/2022

196 วัสดุวิทยาศาสตร์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 495,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3901 21/06/2022

197 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 3902 21/06/2022

198 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 5,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 5,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3903 21/06/2022

199 วัสดุแบบพิมพ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 3,000.00 บริษัท ทันใจการพิมพ์ จ ากัด 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3904 21/06/2022

200 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นบี กรุ๊ป 12,500.00 หจก.ทีเอ็นบี กรุ๊ป 12,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3905 21/06/2022

201 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิตติ 5,000.00 ร้านชัยกิตติ 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3907 21/06/2022

202 จ้างเหมาบริการ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 27,200.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 27,200.00 เสนอราคาต่ าสุด 3908 22/06/2022

203 จ้างเหมาบริการ 267,100.00 267,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 267,100.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 267,100.00 เสนอราคาต่ าสุด 3909 22/06/2022

204 วัสดุแบบพิมพ์ 44,619.00 44,619.00 e-bidding 44,619.00 44,619.00 เสนอราคาต่ าสุด 3910 22/06/2022

205 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 3911 22/06/2022

206 วัสดุวิทยาศาสตร์ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 200,000.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 200,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3912 22/06/2022

207 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 3913 22/06/2022

208 วัสดุวิทยาศาสตร์ 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 37,800.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 37,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3914 22/06/2022

209 วัสดุทันตกรรม 18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 18,832.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 18,832.00 เสนอราคาต่ าสุด 3915 22/06/2022

210 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทอป เมดิแคร์ 180,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทอป เมดิแคร์ 180,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3916 22/06/2022

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565



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

211 วัสดุทันตกรรม 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 58,500.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 58,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3917 22/06/2022

212 วัสดุวิทยาศาสตร์ 449,880.00 449,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 449,880.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด 449,880.00 เสนอราคาต่ าสุด 3918 22/06/2022

213 วัสดุวิทยาศาสตร์ 247,500.00 247,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 247,500.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 247,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3919 22/06/2022

214 จ้างท าฟันปลอม 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 4,680.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 4,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3920 22/06/2022

215 ครุภัณฑ์การแพทย์ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 500,000.00 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 500,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3921 22/06/2022

216 วัสดุวิทยาศาสตร์ 597,000.00 597,000.00 e-bidding หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 597,000.00 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 597,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3922 23/06/2022

217 วัสดุวิทยาศาสตร์ 330,000.00 330,000.00 e-bidding บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 330,000.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 330,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3923 23/06/2022

218 วัสดุวิทยาศาสตร์ 466,560.00 466,560.00 e-bidding บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 466,560.00 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 466,560.00 เสนอราคาต่ าสุด 3924 23/06/2022

219 วัสดุวิทยาศาสตร์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 15,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3925 23/06/2022

220 วัสดุวิทยาศาสตร์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 86,400.00 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 86,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 3926 23/06/2022

221 วัสดุวิทยาศาสตร์ 268,099.20 268,099.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 268,099.20 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 268,099.20 เสนอราคาต่ าสุด 3927 23/06/2022

222 จ้างเหมาบริการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 15,000.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3928 23/06/2022

223 วัสดุการแพทย์ 193,470.00 193,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 193,470.00 บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จ ากัด 193,470.00 เสนอราคาต่ าสุด 3929 23/06/2022

224 จ้างเหมาบริการ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง 56,000.00 56,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3930 23/06/2022

225 จ้างเหมาบริการ 134,050.00 134,050.00 เฉพาะเจาะจง 134,050.00 134,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 3931 23/06/2022

226 ครุภัณฑ์การแพทย์ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 450,000.00 450,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3932 23/06/2022

227 ครุภัณฑ์การแพทย์ 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง 160,000.00 160,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3933 23/06/2022

228 วัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 15,000.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 15,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3934 23/06/2022

229 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 1,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 1,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 3935 23/06/2022

230 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 13,735.59 13,735.59 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนการยาง 13,735.59 ร้านอ้วนการยาง 13,735.59 เสนอราคาต่ าสุด 3936 23/06/2022

231 งานจ้างต่างๆ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 1,800.00 ร้าน อีสานศิลป์ 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 3937 23/06/2022
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232 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 8,300.00 8,300.00 วิธีกรณีพิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 8,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้วนการยาง 8,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3938 23/06/2022

233 งานจ้างต่างๆ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสานศิลป์ 3,000.00 ร้าน อีสานศิลป์ 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3939 23/06/2022

234 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 ร้าน เอ็น เค เซอร์วิส 80,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3940 23/06/2022

235 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,540.00 36,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 36,540.00 หจก. ลิโซ เทรดด้ิง 36,540.00 เสนอราคาต่ าสุด 3941 23/06/2022

236 วัสดุส านักงาน 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 11,450.00 หจก. ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 11,450.00 เสนอราคาต่ าสุด 3942 23/06/2022

237 งานจ้างต่างๆ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,500.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3945 24/06/2022

238 งานจ้างต่างๆ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,500.00 ร้าน ทรัพย์เจริญ 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3946 24/06/2022

239 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3947 24/06/2022

240 จ้างเหมาบริการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 220,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3948 24/06/2022

241 จ้างเหมาบริการ 366,500.00 366,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 366,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 3949 24/06/2022
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