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ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนเงินบ ารุง ปี 64 455.00            455.00               เฉพาะเจาะจง ร้านชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 181/64
จ านวน 7 เล่ม

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 182/64

3 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องส าหรับเคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ 149,000.00     149,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุจิตร  ผันอากาศ ราคาต่ าสุด 183/64
อัตโนมัติฯ จ านวน 1 งาน

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00       13,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 184/64
เคร่ืองพิมพ์บัตรคิว

5 ค่าเช่าระบบ PACS ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 38,000.00    38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คลาวด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 185/64

6 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 2,200.00      2,200.00            เฉพาะเจาจง เอส.ท.ีแอร์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 186/64
จ านวน 3 รายการ

วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 6,000.00      6,000.00            เฉพาะเจาจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 187/64
7 กระดาษความร้อน ขนาด 80*80 มม.

8 ซ่อมเคร่ืองอบผ้า จ านวน 4 รายการ 17,911.80    17,911.80          เฉพาะเจาจง บจก.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลายราคาต่ าสุด 188/64

9 จ้างถอดแก๊สรถยนต์ราชการ บล 3069 รอ 1,500.00      1,500.00            เฉพาะเจาจง อู่วนิัยยนต์ ราคาต่ าสุด 189/64

รายงานสรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มนีาคม 2564
ระหว่างวันที่  1 - 31  มนีาคม  2564



10 จ้างท าตรายางรับกรรมการเก็บเงิน 900.00        900.00               เฉพาะเจาจง ส.บล๊อกตรายาง ราคาต่ าสุด 190/64
จ านวน 1 รายการ

11 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 2 รายการ 6,650.00      6,650.00            เฉพาะเจาจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 192/64

12 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,600.00      2,600.00            เฉพาะเจาจง บจก.แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่นราคาต่ าสุด 193/64

13 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ขยะติดเชื้อเดือน กพ.64 4,764.00      4,764.00            เฉพาะเจาจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 194/64
จ านวน 397 กก.

14 ค่าฟันปลอม เดือน กุมภาพันธ ์2564 8,730.00      8,730.00            เฉพาะเจาจง บจก.เอ็กซา ซีแรม ราคาต่ าสุด 195/64

15 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 59,500.00    59,500.00          เฉพาะเจาจง บจก.พรทิพย์เวชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 196/64

16 วสัดุการแพทย์ จ านวน 11 รายการ 9,358.00      9,358.00            เฉพาะเจาจง บจก.วนิ วนิ เมด ไทย ราคาต่ าสุด 197/64

17 วสัดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 2,760.00      2,760.00            เฉพาะเจาจง บจก.ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น 198/64
ราคาต่ าสุด

18 วสัดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 13,214.00    13,214.00          เฉพาะเจาจง บจก.ชูมิตร 1967 ราคาต่ าสุด 199/64

19 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 3,500.00      3,500.00            เฉพาะเจาจง บจก.เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิงฯ ราคาต่ าสุด 200/64

20 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 12,790.00    12,790.00          เฉพาะเจาจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 201/64

21 จ้างตรวจแล็บประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 3,450.00      3,450.00            เฉพาะเจาจง บจก.ขอนแก่นทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ราคาต่ าสุด 202/64

22 จ้างซ่อมเคร่ืองขูดหินปุน จ านวน 3 รายการ 11,000.00    11,000.00          เฉพาะเจาจง อุบล เดนตัล เซอร์วสิ 2011 ราคาต่ าสุด 203/64



23 วสัดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 4,500.00      4,500.00            เฉพาะเจาจง หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ ราคาต่ าสุด 204/64

24 วสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ 5,790.00      5,790.00            เฉพาะเจาจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 205/64

25 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 25,020.00    25,020.00          เฉพาะเจาจง ร้าน แลป ดีซายน์ ราคาต่ าสุด 206/64

26 จ้างประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยใน 16,865.00    16,825.00          เฉพาะเจาจง นางพรรณี  พงษ์เอก ราคาต่ าสุด 207/64
ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564

27 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 92,718.00    92,718.00          เฉพาะเจาจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 208/64

28 จ้างซ่อมรพยนต์ราชการ กฉ 9713 รอ 8,232.05      8,238.05            เฉพาะเจาจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 209/64
จ านวน 7 รายการ

29 น้ ายาวสัดุวทิยาศาสตร์  จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00            เฉพาะเจาจง บจก.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ราคาต่ าสุด 210/64

30 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กฉ 2941 รอ 6,905.78      6,905.78            เฉพาะเจาจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 211/64
จ านวน 12 รายการ

31 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีครุภณัฑ์การแพทย์ เคร่ือง AED  20,000.00    20,000.00          เฉพาะเจาจง บจก.เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่ าสุด 212/64

32 ซ่อมเคร่ืองนึ่งปราศจากเชื้อ จ านวน  2 รายการ 22,647.62    22,647.62          เฉพาะเจาจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 213/64

33 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองซักผ้า จ านวน 1 รายการ 5,546.88      5,546.88            เฉพาะเจาจง บจก.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลายราคาต่ าสุด 266/64

34 วสัดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 10,000.00    10,000.00          เฉพาะเจาจง หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ ราคาต่ าสุด 214/64
กระดาษ A4  จ านวน 100 รีม



35 วสัดุส านักงาน  10 รายการ/คอมพิวเตอร์1รายการ 9,488.00      9,488.00            เฉพาะเจาจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 215/64

36 วสัดุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ 9,100.00      9,100.00            เฉพาะเจาจง ปรีชาพันธไ์ม้ ราคาต่ าสุด 216/64
ต้นมะพร้าวน้ าหอม 65 ต้น

37 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 8,129.00      8,129.00            เฉพาะเจาจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 217/64

38 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ 26,215.00    26,215.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดคอนกรีตอันแรง ราคาต่ าสุด 218/64
ขอบฟุตบาท จ านวน 140 ท่อน

39 วสัดุการแพทย์  จ านวน 2 รายการ 1,631.75      1,631.75            เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวศิวกลการ ราคาต่ าสุด 219/64
ออกซิเจน 6 ลบ.ม.  จ านวน 13 รายการ
ออกซิเจน 1.5 ลบ.ม.  จ านวน 3 รายการ



1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 64 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 220/64

2 ครุภณัฑ์ทันตกรรม  จ านวน  1 รายการ 56,400.00       56,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต่ าสุด 221/64
เคร่ืองไมโครมอเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง

3 ค่าเช่าระบบ PACS ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 38,000.00       38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คลาวด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 222/64

4 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 30,000.00       30,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก. มาร์ธา กรุ๊ป ราคาต่ าสุด 223/64
 - กระดาษ KEG เคร่ือง ER/OPD 30 พับ
 - กระดาษ BP สอดแขน 100 ม้วน

ราคาต่ าสุด

5 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 8 รายการ 33,670.00       33,670.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไดรว ์เด็นทัล อินคอปอเรชั่น 224/64

6 วสัดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 5,940.00         5,940.00            เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 225/64
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ

7 จ้างป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ จ านวน 1 ป้าย 650.00            650.00               เฉพาะเจาะจง ไอเดียกราฟฟิค ราคาต่ าสุด 239/64

8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 5 รายการ 237,600.00     237,600.00        เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 226/64
งบค่าเส่ือม 70%  ปีงบประมาณ 2564

9 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์  จ านวน 3 รายการ 6,160.00         6,160.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ราคาต่ าสุด 227/64

10 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 6,500.00         6,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่ าสุด 228/64

รายงานสรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน เมษายน  2564
ระหว่างวันที่ 1  - 30 เมษายน  2564



จ านวน 2 รายการ

11 ครุภณัฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ 6,300.00         6,300.00            เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 229/64
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว
เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว

12 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 10,070.00       10,070.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 230/64
ราคาต่ าสุด

13 จ้างซ่อมชุดแบ็คทีเรียฟิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ 5,225.00         5,225.00            เฉพาะเจาะจง บจก.นัมววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 231/64
พร้อมส่วนลด 257.01

14 วสัดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 10,400.00       10,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทันใจการพิมพ์ ราคาต่ าสุด 232/64
บันทึกค าส่ังแพทย์  จ านวน 80 เล่ม

15 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00         1,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนเซอร์วสิราคาต่ าสุด 233/64

16 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 14,900.00       14,900.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส ราคาต่ าสุด 234/64

17 วสัดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ 12,170.00       12,710.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วนิ วนิ เมด ไทย ราคาต่ าสุด 235/64

18 วสัดุการแพทย์ จ านวน 10 รายการ 24,450.00       24,450.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บีบีแพทย์ภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 236/64

19 วสัดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ 3,135.00         3,135.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 237/64

20 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,804.00         1,804.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเอ้าส์ ราคาต่ าสุด 238/64

21 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 25,550.00       25,550.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส ราคาต่ าสุด 244/64



22 ป้ายรณรงค์สงกรานต์ ขนาด 120*240 ซม. 500.00            500.00               เฉพาะเจาะจง ไอเดียกราฟฟิค ราคาต่ าสุด 269/64
จ านวน 1 ป้าย

23 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 รายการ 19,500.00       19,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอพลัส เมดิก้า ราคาต่ าสุด 239/64

24 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะติดเชื้อ  จ านวน 544 กก. 6,528.00         6,528.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 240/64
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

25 วสัดุอื่นๆ  แวน่ตากันสารเคมี  จ านวน 50 อัน 2,700.00         2,700.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเอ้าส์ ราคาต่ าสุด 241/64

26 วสัดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 13,882.00       13,882.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 137/64

วสัดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ

27 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย จ านวน 6 รายการ 89,131.00       89,131.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 242/64

28 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 ชุด 18,000.00       180,000.00        เฉพาะเจาะจง ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 243/64

29 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 11,443.65       11,443.65          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด 245/64

30 จ้างเปล่ียนประตู และหน้าต่างบานเกร็ด 61,800.00       61,800.00          เฉพาะเจาะจง นายพงษ์  สุวรรณ ราคาต่ าสุด 246/64
จ านวน 10 รายการ

247/64
31 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 19,000.00       19,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ราคาต่ าสุด

32 วสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 7,900.00         7,900.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล ราคาต่ าสุด 248/64

33 วสัดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 2 รายการ 9,450.47         9,450.47            เฉพาะเจาะจง แก่นจันทร์ค าพานิชย์ ราคาต่ าสุด 249/64



น้ ายาซักผ้า  32 แกลลอน
น้ ายาซักผ้าขาว 12 แกลลอน

34 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 2 รายการ 22,725.00       22,725.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ดี.ทันตเวช ราคาต่ าสุด 250/64

35 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร เดือน มีนาคม 2564 19,850.00       19,850.00          เฉพาะเจาะจง นางพรรณี  พงษ์เอก ราคาต่ าสุด 251/64

36 ติดต้ังเดินสาย สัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 800.00            800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอสทีแอร์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 252/64
จ านวน 1 รายการ

37 วสัดุวทิยาศาสตร์ การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00         9,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ราคาต่ าสุด 253/64

38 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 39,600.00       39,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 254/64

39 ครุภณัฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ 4,400.00         4,400.00            เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 255/64
โต๊ะ 1 /เก้าอี้ 1 ห้อง PCU

40 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี เคร่ืองDefibillator 12,000.00       12,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ ราคาต่ าสุด 256/64
จ านวน 1 รายการ

41 ค่าจ้างตรวจแล็บ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 16,908.00       16,908.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ้นเตอร์ราคาต่ าสุด 257/64

42 วสัดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 1 รายการ 5,000.00         5,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชียวอเตอร์101 ราคาต่ าสุด 258/64
ไส้ PP 20"

43 ครุภณัฑ์ส านักงาน 1 รายการ 2,500.00         2,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ ราคาต่ าสุด 259/64
แท่นกราบ  1 อัน



44 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 6,560.00         6,560.00            เฉพาะเจาะจง บจก. ควอลิฟาย เมด โซลูชัน ราคาต่ าสุด 260/64

45 ตรวจแล็บรายเดือน  มีนาคม 2564 3,300.00         3,300.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซา ซีแลม ราคาต่ าสุด 261/64

46 เปล่ียนใบปัดน้ าฝน 1 ชุด 402.75            402.75               เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จ าหน่ายโตโยต้าราคาต่ าสุด 262/64
รถทะเบียน กฉ 2941 รอ

47 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ 2,808.75         2,808.75            เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง ราคาต่ าสุด 263/64

48 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 13,609.00       13,609.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ ราคาต่ าสุด 264/64
วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ

49 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 2 รายการ 1,970.00         1,970.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 265/64

50 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 16,765.00       16,765.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 266/64

51 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 35,000.00       35,000.00          เฉพาะเจาะจง สุพจน์ซาวด์ ราคาต่ าสุด 267/64
เต็นท์  2 หลัง

52 ค่าเช่าเอกสารประจ าเดือน เมษายน 2564 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 268/64



1 ค่าตรวจเช้คและบ ารุงรักษาเคร่ืองรายปี 5,000.00         5,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 271/64
งวดที่ 2

2 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ 1,060.50         1,060.50            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 272/64

ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500.00         4,500.00            เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 273/64
3 ตู้เหล็กเก้บเอกสาร 2 บานเปิด

4 ค่าจ้างประกอบอาหารประจ าเดือน เมษายน 2564 13,050.00       13,050.00          เฉพาะเจาะจง นางพรรณี  พงษ์เอก ราคาต่ าสุด 274/64

5 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 258,500.00     258,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวลิด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 275/64
งบค่าเส่ือม ปี 2564 70%

6 ซ่อมเคร่ืองปร้ินlu Cannon ER 700.00            700.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ราคาต่ าสุด 276/64
จ านวน 1 เคร่ือง

7 สต๊ิกเกอร์บาร์โค๊ดห้องแล็บ 3,500.00         3,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ทันใจการพิมพ์ ราคาต่ าสุด 277/64
จ านวน 20000ดวง (2000 ดวง/1 ม้วน)

8 ซ่อมรถยนต์ราชการ กฉ 2941 รอ 9,544.40         9,544.40            เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 278/64
จ านวน 6 รายการ

9 ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน เมษายน 2564 2,940.00         2,940.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 279/64
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จ านวน 245 กก.

10 ซ่อมชุดสัญญาณไฟไซเลน พร้อมล าโพงขยายเสียง 4,000.00         4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤต ไซเรน ราคาต่ าสุด 280/64
จ านวน 1 รายการ

11 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 7 รายการ 90,659.00       90,659.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 281/64

12 ค่าจ้างท าฟันปลอม ประจ าเดือน เมษายน 2564 6,225.00         6,225.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซา ซีแลม ราคาต่ าสุด 282/64

13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จ านวน 4 รายการ 3,020.00         3,020.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ ราคาต่ าสุด 283/64

14 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 16,000.00       16,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วษิณุ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 290/64
รถเข็นผ้าบุตาข่าย 4 ด้าน

15 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 14,000.00       14,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วษิณุ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 291/64
โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย์ 

16 วสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 20,250.00       20,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วนิ วนิ เมดไทย ราคาต่ าสุด 292/64

17 วสัดุการแพทย์  จ านวน 1 รายการ 24,500.00       24,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล ราคาต่ าสุด 293/64

18 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 37,000.00       37,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ ราคาต่ าสุด 294/64
น้ ายาฆา่เชื้อ จ านวน 2 รายการ

19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จ านวน 1 รายการ 9,000.00         9,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ ราคาต่ าสุด 295/64
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20 ค่าจ้างตรวจแล็บ ประจ าเดือน เมษายน 2564 9,136.00         9,136.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ้นเตอร์ราคาต่ าสุด 296/64

21 วสัดุยานพาหนะ  จ านวน 4 รายการ 727.60            727.60               เฉพาะเจาะจง อ านาจยนต์ ราคาต่ าสุด 297/64

22 จัดซ้ือแวน่ตานิรภยั  จ านวน 50 อัน 20,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอกพลัส เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด 298/64

23 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ 432.00            432.00               เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 299/64

24 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,800.00         6,800.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลแคร์ ราคาต่ าสุด 300/64

25 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 16,000.00       16,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส ราคาต่ าสุด 301/64

26 วสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 19,078.10       19,078.10          เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 302/64

27 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,815.00         4,815.00            เฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 303/64
กระดาษพิมพ์เคร่ืองนึ่ง 30 ม้วน

28 วสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 35,400.00       35,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีบ.ีแพทย์ภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 304/64

29 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร๋  จ านวน 1 รายการ 13,000.00    13,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 305/64
เคร่ืองปร้ินสต๊ิกเกอร์ยา

30 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้า  จ านวน 2 รายการ 20,020.77    20,020.77       เฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลายราคาต่ าสุด 306/64
Motor  จ านวน 1 ตัว
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ค่าบริการ

31 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 2,700.00      2,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 307/64
กล่องโฟม 3 กก./ 10 กก.

32 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,889.00      2,889.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ศิริภทั ดิสทริบิวชัน ราคาต่ าสุด 308/64
ถุงมือยาวส าหรับตรวจโควคิ 6 กล่อง

33 วสัดุงานบ้าน จ านวน 5 รายการ 22,648.00    22,648.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 309/64
วสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ

34 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 74 รายการ 14,200.00    14,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสิรา ราคาต่ าสุด 310/64
วสัดุไฟฟ้า จ านวน 14 รายการ

35 ซ่อมยูนิตทัตกรรม รพ.สต.บ้านมะบ้า 8,000.00      8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประนอม พลายละหาร ราคาต่ าสุด 311/64

36 จ้างปรับปรุงทางเดินท้าวบริเวณทางเข้า จ านวน 1 งาน 136,000.00  136,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ มาหา ราคาต่ าสุด 312/64

37 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 2,000.00      2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 313/64
จ านวน 1 เดือน


