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1060 ซ้ือ เคร่ืองอบผ้ำขนำด 200 ปอนด์ 430,000.00 430,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย จ. 430,000.00 บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลำย จ. 430,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 14 /2565  5 พ.ค.65 ซักฟอก
1061 ซ้ือ ยำ 4 รำยกำร 93,828.30 93,828.30 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 93,828.30 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 93,828.30 เกณฑ์รำคำ 1047 /2565  5 พ.ค.65 1169555504  1169555210  1169555909  18 พ.ค.65 คลังยำ
1062 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 5,036.40 5,036.40 เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส วชิั่น จ. 5,036.40 บ.เจ เอส วชิั่น จ. 5,036.40 เกณฑ์รำคำ 1048 /2565  5 พ.ค.65 100335582  24 พ.ค.65 คลังยำ
1063 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 22,634.00 22,634.00 เฉพำะเจำะจง บ. ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 22,634.00 บ. ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 22,634.00 เกณฑ์รำคำ 1049 /2565  5 พ.ค.65 8101315385/8101325684  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1064 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 12,540.40 12,540.40 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 12,540.40 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 12,540.40 เกณฑ์รำคำ 1050 /2565  5 พ.ค.65 9110377169  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1065 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 67,225.00 67,225.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 67,225.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 67,225.00 เกณฑ์รำคำ 1051 /2565  5 พ.ค.65 651052837  651056031  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1066 ซ้ือ ยำ dT 0.5ml 6,900.00 6,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำสุ จ. 6,900.00 บ.มำสุ จ. 6,900.00 เกณฑ์รำคำ 1052 /2565  5 พ.ค.65 213326  24 พ.ค.65 คลังยำ
1067 ซ้ือ ยำ ORS 6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ. 6,420.00 บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ. 6,420.00 เกณฑ์รำคำ 1053 /2565  5 พ.ค.65 65018077  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1068 ซ้ือ ยำ Colchicine 0.6mg 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยโูทเปี้ยน จ. 9,630.00 บ.ยโูทเปี้ยน จ. 9,630.00 เกณฑ์รำคำ 1054 /2565  5 พ.ค.65 Iv2206684  28 ม.ิย.65 คลังยำ
1069 ซ้ือ ยำ Diclofenac25mg 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลท์ต้ี มี จ. 4,800.00 บ.เฮลท์ต้ี มี จ. 4,800.00 เกณฑ์รำคำ 1055 /2565  5 พ.ค.65 DSH6500576  24 พ.ค.65 คลังยำ
1070 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 18,750.00 18,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 18,750.00 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 18,750.00 เกณฑ์รำคำ 1056 /2565  5 พ.ค.65 SI14/2209979  24 พ.ค.65 คลังยำ
1071 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 26,890.00 26,890.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 26,890.00 บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 26,890.00 เกณฑ์รำคำ 1057 /2565  5 พ.ค.65 8101315285  24 พ.ค.65 คลังยำ
1072 ซ้ือ ยำ Amiodarone 200 mg 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภิญโญฟำร์มำ 7,200.00 หจก.ภิญโญฟำร์มำ 7,200.00 เกณฑ์รำคำ 1058 /2565  5 พ.ค.65 IV6518716  24 พ.ค.65 คลังยำ
1073 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ธงทองโอสถ จ. 3,500.00 บ.ธงทองโอสถ จ. 3,500.00 เกณฑ์รำคำ 1059 /2565  5 พ.ค.65 TH6505/0379  24 พ.ค.65 คลังยำ
1074 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 37,900.00 37,900.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 37,900.00 องค์กำรเภสัชกรรม 37,900.00 เกณฑ์รำคำ 1060 /2565  5 พ.ค.65 3000534770  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1075 ซ้ือ ยำ 5 รำยกำร 16,532.30 16,532.30 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 16,532.30 องค์กำรเภสัชกรรม 16,532.30 เกณฑ์รำคำ 1061 /2565  5 พ.ค.65 3000534699  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1076 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 30,559.20 30,559.20 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 30,559.20 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 30,559.20 เกณฑ์รำคำ 1062 /2565  5 พ.ค.65 5336438915  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1077 ซ้ือ ยำ  Soluble insulin30%+isophane insulin 70iu 3ml 96,942.00 96,942.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 เกณฑ์รำคำ 1063 /2565  5 พ.ค.65 1169612093  24 พ.ค.65 คลังยำ
1078 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 22,600.00 22,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไซเอนซ์เมด 22,600.00 บจก.ไซเอนซ์เมด 22,600.00 เกณฑ์รำคำ 1064 /2565  5 พ.ค.65 sm65/0502408  17 พ.ค.65 คลังวช.มิใช่ยำ
1079 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 78,217.00 78,217.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 78,217.00 บจก.ดีเคเอสเอช 78,217.00 เกณฑ์รำคำ 1065 /2565  5 พ.ค.65 5336474810  17 พ.ค.65 คลังวช.มิใช่ยำ
1080 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม ผ้ำเช็ดพื้นผิว 40,125.00 40,125.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 40,125.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 40,125.00 เกณฑ์รำคำ 1066 /2565  5 พ.ค.65 5336334922  11 พ.ค.65 ทันตกรรม
1081 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2 รำยกำร 87,500.00 87,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ำกดั 87,500.00 บ.ชูมิตร 1967 จ ำกดั 87,500.00 เกณฑ์รำคำ 1067 /2565  5 พ.ค.65 in6505-1024  23 พ.ค.65 ทันตกรรม
1082 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 39,410.00 39,410.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 39,410.00 หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 39,410.00 เกณฑ์รำคำ 1068 /2565  5 พ.ค.65 ทันตกรรม
1083 ซ้ือ ยำตรวจงำนธนำคำรเลือด 2 รำยกำร 24,400.00 24,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 24,400.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 24,400.00 เกณฑ์รำคำ 1069 /2565  5 พ.ค.65 5336565950B  25 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1084 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4 รำยกำร 37,450.00 37,450.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วนั จ. 37,450.00 บ.เมด-วนั จ. 37,450.00 เกณฑ์รำคำ 1070 /2565  5 พ.ค.65 I2206014  25 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1085 ซ้ือ หูฟังกำรแพทย์ 4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 4,400.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 4,400.00 เกณฑ์รำคำ 1071 /2565  5 พ.ค.65 IV65-00514  5 พ.ค.65 อำชีวอนำมัย
1086 ซ้ือ พำนพุ่มเงิน-ทอง 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี ว.พำนิช 750.00 หจก.ชลบุรี ว.พำนิช 750.00 เกณฑ์รำคำ 1072 /2565  5 พ.ค.65  2912/145587  5 พ.ค.65 ธรุกำร
1087 ซ้ือ ครุภัณฑ์กำรแพทย ์8 รำยกำร 494,300.00 438,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 438,000.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 438,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 15 /2565  6 พ.ค.65 IV65-00562  6 ม.ิย.65 เวชศำสตร์
1088 ซ้ือ ยำ paracetamol syrup 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 21,000.00 บ.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 21,000.00 เกณฑ์รำคำ 1073 /2565  6 พ.ค.65 IS6500093404  7 ม.ิย.65 คลังยำ
1089 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 1,500.00 ร้ำนเอกศิลป์ 1,500.00 เกณฑ์รำคำ 1074 /2565  6 พ.ค.65  1/24  6 พ.ค.65 ธรุกำร
1090 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 8- 13พ.ค.65 31,193.60 31,193.60 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,193.60 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,193.60 เกณฑ์รำคำ 1075 /2565  6 พ.ค.65  1 / 36  13 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1091 ซ้ือ ออกซิเยน่ท่อ เดือน พ.ค.65 1,728.05 1,728.05 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 1,728.05 ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 1,728.05 เกณฑ์รำคำ 1076 /2565  6 พ.ค.65 214/10663  31 พ.ค.65 OPD,ยำนพำหนะ

1092 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 4 รำยกำร 4,590.00 4,590.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 4,590.00 ร้ำนเอกศิลป์ 4,590.00 เกณฑ์รำคำ 1077 /2565  6 พ.ค.65  1/25  9 พ.ค.65 ธรุกำร
1093 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ งษ-1788 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.สุกจิกำรยำง 150.00 หจก.ป.สุกจิกำรยำง 150.00 เกณฑ์รำคำ 1078 /2565  6 พ.ค.65  003/133  6 พ.ค.65 ยำนพำหนะ
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1094 จ้ำง เปล่ียนยำงรถยนต์ ขข4356 2,900.00 2,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 2,900.00 บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 2,900.00 เกณฑ์รำคำ 1079 /2565  9 พ.ค.65 21004474  9 พ.ค.65 ยำนพำหนะ
1095 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิลพร้อมโครงไม้ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 9,500.00 ร้ำนเอกศิลป์ 9,500.00 เกณฑ์รำคำ 1080 /2565  12 พ.ค.65  1/26  17 พ.ค.65 ธรุกำร
1096 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 25,600.00 25,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เทคโนเมดิคัล 25,600.00 บจก.เทคโนเมดิคัล 25,600.00 เกณฑ์รำคำ 1081 /2565  12 พ.ค.65 คลังวช.มิใช่ยำ
1097 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 2,568.00 2,568.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์ม่ำ 2,568.00 บจก.ซิลลิคฟำร์ม่ำ 2,568.00 เกณฑ์รำคำ 1082 /2565  12 พ.ค.65 1169616369  23 พ.ค.65 คลังวช.มิใช่ยำ
1098 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 19,640.00 19,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต 19,640.00 หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต 19,640.00 เกณฑ์รำคำ 1083 /2565  12 พ.ค.65 คลังวช.มิใช่ยำ
1099 ยกเลิก - - - 1084 /2565
1100 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 1 รำยกำร 87,000.00 87,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ. 87,000.00 บ.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ. 87,000.00 เกณฑ์รำคำ 1085 /2565  12 พ.ค.65 IV65060980  25 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1101 ซ้ือ แถบตรวจน้ ำตำลปลำยนิ้ว 15,000 เทสต์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 1086 /2565  12 พ.ค.65 5336513651  23 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1102 ซ้ือ หลอดทดลอง 2 รำยกำร 19,750.00 19,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 19,750.00 บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 19,750.00 เกณฑ์รำคำ 1087 /2565  12 พ.ค.65 IV6505451  25 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1103 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พ.ค.65 12,125.00 12,125.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบุรี) จ. 12,125.00 บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบุรี) จ. 12,125.00 เกณฑ์รำคำ 1088 /2565  12 พ.ค.65 BN65/00999  1 ม.ิย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1104 ยกเลิก - - - 1089 /2565
1105 ซ้ือ วสัดุ 2 รำยกำร 481.50 481.50 เฉพำะเจำะจง บ.กฤตพลแอร์ เซอร์วสิ จ . 481.50 บ.กฤตพลแอร์ เซอร์วสิ จ . 481.50 เกณฑ์รำคำ 1090 /2565  12 พ.ค.65 KA-INV65-05-004  12 พ.ค.65 ซ่อมบ ำรุง
1106 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 14- 19พ.ค.65 32,161.80 32,161.80 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 32,161.80 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 32,161.80 เกณฑ์รำคำ 1091 /2565  12 พ.ค.65  1 / 37  19 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1107 ซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 900,400.00 885,900.00 e-bidding บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 885,500.00 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 885,500.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 16 /2565  18 พ.ค.65 HO0SB650670  9 ม.ิย.65 ยำนพำหนะ
1108 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 19 รำยกำร 54,425.20 54,425.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 54,425.20 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 54,425.20 เกณฑ์รำคำ 1092 /2565  18 พ.ค.65  220/10993-10994  19 พ.ค.65 คลังพัสดุ
1109 ซ้ือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 69,920.00 69,920.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 69,920.00 หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 69,920.00 เกณฑ์รำคำ 1093 /2565  18 พ.ค.65 00003159  24 พ.ค.65 คลังพัสดุ
1110 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 8 รำยกำร 53,938.70 53,938.70 เฉพำะเจำะจง บ.คงธนำ เซอร์วสิ จ. 53,874.50 บ.คงธนำ เซอร์วสิ จ. 53,874.50 เกณฑ์รำคำ 1094 /2565  18 พ.ค.65 IV6505447  20 พ.ค.65 แม่บ้ำน
1111 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 4 รำยกำร 57,548.88 57,548.88 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 57,548.88 บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 57,548.88 เกณฑ์รำคำ 1095 /2565  18 พ.ค.65 IV0633221  20 พ.ค.65 ซักฟอก
1112 ซ้ือ ปูนขำว 4,820.00 4,820.00 เฉพำะเจำะจง บ.วอีำร์เกรทเคมีเคิล จ. 4,815.00 บ.วอีำร์เกรทเคมีเคิล จ. 4,815.00 เกณฑ์รำคำ 1096 /2565  18 พ.ค.65 IV6505261  20 พ.ค.65 ส่ิงแวดล้อม
1113 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์3 รำยกำร 98,100.00 98,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยกอ๊ส จ. 98,100.00 บ.ไทยกอ๊ส จ. 98,100.00 เกณฑ์รำคำ 1097 /2565  18 พ.ค.65 IV6518380  20 พ.ค.65 คลังพัสดุ
1114 ยกเลิก - - - 1098 /2565
1115 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 73,786.00 73,786.00 เฉพำะเจำะจง บ. ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ. 73,786.00 บ. ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ. 73,786.00 เกณฑ์รำคำ 1099 /2565  19 พ.ค.65 1169605592/1169604020/11269606522  7 ม.ิย.65 คลังยำ
1116 ซ้ือ ยำ Bactigras 10 x 10cm 8,946.06 8,946.06 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 8,946.06 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 8,946.06 เกณฑ์รำคำ 1100 /2565  19 พ.ค.65 5448455929  7 ม.ิย.65 คลังยำ
1117 ซ้ือ ยำ Calamine lotion 5,992.00 5,992.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 5,992.00 องค์กำรเภสัชกรรม 5,992.00 เกณฑ์รำคำ 1101 /2565  19 พ.ค.65 3000543502  14 ม.ิย.65 คลังยำ
1118 ซ้ือ ชุดตรวจโควดิ 1 รำยกำร 180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ. 180,000.00 บ.เฟิร์มเมอร์ จ. 180,000.00 เกณฑ์รำคำ 1102 /2565  19 พ.ค.65 INV6505-1210  25 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

1119 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม น้ ำยำล้ำงอำ่งบ้วนปำก 26,750.00 26,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 26,750.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 26,750.00 เกณฑ์รำคำ 1103 /2565  19 พ.ค.65 5336713020  27 ม.ิย.65 ทันตกรรม
1120 ซ้ือ Delivery Drop Sensor 32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 32,100.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 32,100.00 เกณฑ์รำคำ 1104 /2565  19 พ.ค.65 5336514131  30 พ.ค.65 ซ่อมบ ำรุง
1121 ซ้ือ แบตเตอร่ีแห้ง 3,400.00 3,400.00 เฉพำะเจำะจง เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 3,400.00 เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 3,400.00 เกณฑ์รำคำ 1105 /2565  19 พ.ค.65  014/0652  26 พ.ค.65 ซ่อมบ ำรุง
1122 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์3 รำยกำร 3,939.00 3,939.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 3,939.00 บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ. 3,939.00 เกณฑ์รำคำ 1106 /2565  19 พ.ค.65 IV8251422  30 พ.ค.65 LR,ER
1123 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 20- 25พ.ค.65 39,517.05 39,517.05 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 39,517.05 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 39,517.05 เกณฑ์รำคำ 1107 /2565  19 พ.ค.65  1 / 38  25 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1124 ยกเลิก - - - 1108 /2565  -
1125 จ้ำง ท ำชิ้นงำนฟันเทียม 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอก็ซำ ซีแลม จ ำกดั 5,400.00 บ.เอก็ซำ ซีแลม จ ำกดั 5,400.00 เกณฑ์รำคำ 1109 /2565  19 พ.ค.65 ทันตกรรม
1126 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 26- 31พ.ค.65 31,052.00 31,052.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,052.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,052.00 เกณฑ์รำคำ 1110 /2565  25 พ.ค.65  1 / 39  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1127 ซ้ือ วสัดุ 2 รำยกำร 23,950.00 23,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.อทีีเอม็ เมดีเคิล จ. 23,950.00 บ.อทีีเอม็ เมดีเคิล จ. 23,950.00 เกณฑ์รำคำ 1111 /2565  25 พ.ค.65 IV6505055  13 ม.ิย.65 จ่ำยกลำง,OR
1128 ซ้ือ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 99,811.50 99,811.50 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณำออยล์ 99,811.50 หจก.วรรณำออยล์ 99,811.50 เกณฑ์รำคำ 1112 /2565  25 พ.ค.65 ตรวจรับตำมควำมกำ้วหน้ำ  - ยำนพำหนะ
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1129 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 3,240.00 3,240.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ. 3,240.00 บ.เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ. 3,240.00 เกณฑ์รำคำ 1113 /2565  25 พ.ค.65 IVW0066131  21 ม.ิย.65 LR , Ward
1130 จ้ำง ซ่อมยนูิตท ำฟัน 2 รำยกำร 4,815.00 4,815.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 4,815.00 บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 4,815.00 เกณฑ์รำคำ 1114 /2565  25 พ.ค.65  10/0494  17 ม.ิย.65 ทันตกรรม
1131 จ้ำง เปล่ียนยำงรถยนต์ งษ1788 11,400.00 11,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 11,400.00 บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 11,400.00 เกณฑ์รำคำ 1115 /2565  25 พ.ค.65 22004005  28 ม.ิย.65 ยำนพำหนะ
1132 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์5 รำยกำร 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จ. 28,000.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จ. 28,000.00 เกณฑ์รำคำ 1116 /2565  25 พ.ค.65 D0565780GJ  25 พ.ค.65 OR
1133 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.สุกจิกำรยำง 150.00 หจก.ป.สุกจิกำรยำง 150.00 เกณฑ์รำคำ 1117 /2565  26 พ.ค.65 003/142  26 พ.ค.65 ยำนพำหนะ
1134 ซ้ือ ครุภัณฑ์กำรแพทย ์2 รำยกำร 465,000.00 465,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ. 465,000.00 บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ. 465,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 17 /2565  30 พ.ค.65 กำยภำพ
1135 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 1- 6 ม.ิย.65 34,339.85 34,339.85 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 34,339.85 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 34,339.85 เกณฑ์รำคำ 1118 /2565  31 พ.ค.65  1 / 40  6 ม.ิย.65 โภชนศำสตร์
1136 จ้ำง เหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด ม.ิย.65 17,408.00 17,408.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 17,408.00 น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 17,408.00 เกณฑ์รำคำ 1119 /2565  31 พ.ค.65 แม่บ้ำน
1137 จ้ำง เหมำพยำบำลวชิำชีพ มิ.ย.65 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงโสภำ กลุประยงค์ 30,000.00 นำงโสภำ กลุประยงค์ 30,000.00 เกณฑ์รำคำ 1120 /2565  31 พ.ค.65 ศูนยคุ์ณภำพ
1138 จ้ำง เหมำผู้ช่วยนำยช่ำงเทคนิคม.ิย.65 15,232.00 15,232.00 เฉพำะเจำะจง นำยค ำรณ โตเขียว 15,232.00 นำยค ำรณ โตเขียว 15,232.00 เกณฑ์รำคำ 1121 /2565  31 พ.ค.65 พัสดุ
1139 จ้ำง เหมำพนักงำนส ำหรับซักผ้ำ มิ.ย.65 13,824.00 13,824.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 13,824.00 นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 13,824.00 เกณฑ์รำคำ 1122 /2565  31 พ.ค.65 ซักฟอก
1140 จ้ำง เหมำพนกังำนประกอบปรุงอำหำร มิ.ย.65 21,120.00 21,120.00 เฉพำะเจำะจง นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,120.00 นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,120.00 เกณฑ์รำคำ 1123 /2565  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1141 ซ้ือ แกส๊หุงต้ม เดือน ม.ิย.65 36,300.00 36,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 36,300.00 ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 36,300.00 เกณฑ์รำคำ 1124 /2565  31 พ.ค.65 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

1142 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน ม.ิย.65 11,760.00 11,760.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 9,702.00 วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 9,702.00 เกณฑ์รำคำ 1125 /2565  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1143 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 1,500.00 ร้ำนเอกศิลป์ 1,500.00 เกณฑ์รำคำ 1126 /2565  31 พ.ค.65  1/27  31 พ.ค.65 ธรุกำร
1144 ยกเลิก - - - 1127 /2565
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