
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1 ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ           1,750.00          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2305/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

2 จัดซ้ือวัสดุๆฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           7,704.00          7,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. กรีนเวิลด ์รีไซเคิล บจ. กรีนเวิลด ์รีไซเคิล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2575/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

3 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-4419

จ านวน 5 รายการ           1,491.05          1,491.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยตา้อุดรธานี บจ. โตโยตา้อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2516/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ         33,000.00         33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอม็.โอ.ออโตแ้อร์ บจ. เอม็.โอ.ออโตแ้อร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2517/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ตึกสูตินรีเวช
กรรม

จ านวน 1 รายการ           3,103.00          3,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บีที คอนเนค บจ. บีที คอนเนค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2451/2562 ลว. 17 ก.ย. 62

6 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       117,250.00       117,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

7 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       306,725.00       306,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

8 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       352,900.00       352,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       327,900.00       327,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 5 รายการ           3,122.00          3,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 009.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

11 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-4419

จ านวน 1 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พฒันายนต์ หจก. ฮ.พฒันายนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 002.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
ในพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 5 รายการ           6,257.00          6,257.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2514/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

13 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-6076

จ านวน 7 รายการ           2,400.55          2,400.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยตา้อุดรธานี บจ. โตโยตา้อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 027/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 4 รายการ           5,906.00          5,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 022/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ           8,944.00          8,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 023/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 4 รายการ           2,775.00          2,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซีอาร์ อุดรานี
(ประเทศไทย)

บจ. ซีอาร์ อุดรานี
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 024/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ           9,100.00          9,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ณทักาญจนภัร ทองผา ณทักาญจนภัร ทองผา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 025/2563 ลว. 2 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 ซ่อมแซมแอร์ห้องพักแพทย์ จ านวน 1 รายการ             850.00             850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 028.1/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

19 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       450,125.00       450,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

20 จ้างเหมาบริการตรวจเคร่ืองX-Ray
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       343,075.00       343,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล หจก. เพอร์เฟ็คท ์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/026
/2562

ลว. 10 เม.ย. 62

21 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์เคร่ืองวัด
ความดันลูกตา

จ านวน 1 รายการ         45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค เซอร์จิคอล บจ. อินโนเทค เซอร์จิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 033/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

22 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
ในพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 7 รายการ         43,800.00         43,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 020/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ซ่อมบ ารุง จ านวน 30 รายการ         56,200.00         56,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรศิริธรรมการ
ไฟฟ้า

หจก. อุดรศิริธรรมการ
ไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 018/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

24 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 4 รายการ           1,732.00          1,732.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 035/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งาน
ประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 รายการ           8,990.00          8,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 036/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 เตียง

จ านวน 1 รายการ           4,490.00          4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 036/2563 ลว. 3 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ตึกศัลยกรรม
กระดูก

จ านวน 1 รายการ           4,490.00          4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ บจ. ทีจี เซลลูล่าร์เวิลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 036/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

28 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ตึกพิเศษผู้ป่วยใน 
60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         54,500.00         54,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซีอาร์ อุดรธานี บจ. ซีอาร์ อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 046/2562 ลว. 4 ต.ค. 62

29 จัดซ้ือวัสดุวัตถุดิบ/งานอาชีวเวชกรรม จ านวน 3 รายการ           7,060.00          7,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 012/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 5 รายการ       445,000.00       445,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 047/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

31 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ         25,000.00         25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เพนตา้เมด บจ. เพนตา้เมด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 019/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทรัพยากรบุคคคล จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพธ์านีบล็อก
ตรายาง

หจก. โรงพิมพธ์านีบล็อก
ตรายาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 017/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

33 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึก
ศัลยกรรมกระดูก

จ านวน 1 รายการ         14,900.00         14,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 043/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

34 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/คลินิกใจ
รักษ์

จ านวน 1 รายการ         14,900.00         14,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 043/2563 ลว. 4 ต.ค. 62

35 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,995.00          3,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 060/2563 ลว. 7 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย/งานซักฟอก จ านวน 5 รายการ         16,760.00         16,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนดที์.ซพัพลาย ร้าน เอส.แอนดที์.ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 034/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

37 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กุมภวาปีเคร่ืองมือแพทย์ กุมภวาปีเคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 085/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

38 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ         46,224.00         46,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 077/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         53,400.00         53,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 076/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

40 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 40 รายการ         96,886.00         96,886.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 073/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

41 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ         75,300.00         75,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อุดรพลาสติก บจ. อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 074/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

42 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 5 รายการ         16,985.00         16,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 059/2563 ลว. 7 ต.ค. 62

43 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ         39,889.60         39,886.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 032/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

44 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองกรอฟัน/งานทันตกรรม จ านวน 5 รายการ           3,380.00          3,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอม็มีเนน้ซ์ หจก. เอม็มีเนน้ซ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 029/2563 ลว. 3 ต.ค. 62
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45 จัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุ จ านวน 4 รายการ         34,100.00         34,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 081/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

46 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์
การแพทย์

จ านวน 1 รายการ         21,000.00         21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นาํวิวตัน์การช่าง(1992) บจ. นาํวิวตัน์การช่าง(1992) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 071/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

47 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน/งานกายภาพ
,โภชนาการ

จ านวน 3 รายการ         15,200.00         15,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 072/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

48 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอม็ เอน้ เซอร์วิส เอม็ เอน้ เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 075/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

49 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล/ต่อต้าน
การใช้ยาฆ่าหญ้า

จ านวน 1 รายการ           1,440.00          1,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 031/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

50 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายสแตนเลส(ต้น
ยางนา)

จ านวน 1 รายการ           4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายออิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายออิงคเ์จท็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 030/2563 ลว. 3 ต.ค. 62

51 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง งานอาชีวเวชกรรม งานอาชีวเวชกรรม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

52 จ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง/ตึกผู้ป่วย
ในพิเศษ 60 เตียง

จ านวน 11 รายการ           5,680.00          5,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 079/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

53 จ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง/ตึก
ศัลยกรรมกระดูก

จ านวน 4 รายการ           1,420.00          1,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 079/2563 ลว. 8 ต.ค. 62
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54 จ้างเหมาติดต้ังประตูบานเล่ือนแฟลต
แพทย์

จ านวน 10 รายการ         13,610.00         13,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2501/2562 ลว. 26 ก.ย. 62

55 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ           4,740.10          4,740.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เทพยาง บจ. เทพยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 080/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 3 รายการ           3,190.00          3,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 084/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 1 รายการ         13,750.00         13,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สต๊ิกเกอร์ ดาวเทียม สต๊ิกเกอร์ ดาวเทียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 113/2563 ลว. 11 ต.ค. 62

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 36 รายการ         45,398.00         45,398.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สตโ์อเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สตโ์อเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 099/2563 ลว. 10 ต.ค. 62

59 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 321 รายการ       132,466.00       132,466.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน โรจวรานนท์ นายสุรทิน โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2519/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           9,000.04          9,000.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล บมจ. ซีโอแอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 137/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

61 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ เดือน ต.ค.62 จ านวน 72 รายการ         81,580.80         81,580.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 115/2563 ลว. 11 ต.ค. 62

62 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ         42,270.00         42,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 116/2562 ลว. 11 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 7 รายการ       132,800.00       132,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สปัปายะ บจ. สปัปายะ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2507/2562 ลว. 27 ก.ย. 62

64 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
กฉ-5918

จ านวน 4 รายการ           1,870.00          1,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 136/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

65 จ้างเหมาซ่อมแซมติดมุ้งลวด/ตึก
ศัลยกรรมกระดูก

จ านวน 4 รายการ         37,500.00         37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 015/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

66 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 127/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

67 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
ในพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         14,900.00         14,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ หจก. เสริมศกัด์ิเคร่ืองเยน็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 134/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

68 จ้างเหมาปรับปรุงเปล่ียนโถส้วมและ
เคาน์เตอร์ อาคาร3

จ านวน 2 รายการ       390,000.00       390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2185/2562 ลว. 20 ส.ค. 62

69 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           5,950.00          5,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 117/2563 ลว. 20 ต.ค. 62

70 จ้างเหมาติดต้ังชุดหัวจ่ายก๊าซห้องICU จ านวน 4 รายการ       261,080.00       261,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพี เมดิคลั ซิสเทม็ 
เซอร์วิส

บจ. เอสพี เมดิคลั ซิสเทม็ 
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 261/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

71 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึก
ศัลยกรรมกระดูก

จ านวน 1 รายการ           2,890.00          2,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 151/2563 ลว. 18 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/แพทย์แผน
ไทย/คลินิกกุมารเวชกรรม

จ านวน 9 รายการ           7,125.00          7,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 150/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

73 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คลินิกอายุรก
รรม/คลินิกตา/คลินิกกุมารเวชกรรม

จ านวน 3 รายการ           4,432.00          4,432.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 143/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

74 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งานแพทย์แผน
ไทย

จ านวน 2 รายการ           7,491.00          7,491.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 144/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

75 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 3 รายการ           8,974.00          8,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 148/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

76 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 82 รายการ       296,590.00       296,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 141/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

77 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 14 รายการ           2,635.00          2,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 142/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

78 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 13 รายการ           3,555.00          3,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 142/2563 ลว. 17 ต.ค. 62

79 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานเอ็กซเรย์ จ านวน 1 รายการ         43,870.00         43,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บีที คอนเนค บจ. บีที คอนเนค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 128/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

80 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ       350,000.00       350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิลยาร์ด เมอริท บจ. มิลยาร์ด เมอริท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/003
/2563

ลว. 8 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ         35,267.20         35,267.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 153/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

82 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานจ่ายกลาง จ านวน 2 รายการ         12,772.00         12,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ.เอส.พี.เพิมกิจ บจ. เอ.เอส.พี.เพิมกิจ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 149/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

83 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 7 รายการ         16,304.00         16,304.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 135/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

84 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         16,800.00         16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 166/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ         13,867.20         13,867.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 152/2563 ลว. 18 ต.ค. 62

86 จัดซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         12,200.00         12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 6 รายการ           2,377.00          2,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 188/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

88 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 187/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 2 รายการ           3,750.00          3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซีอาร์ อุดรานี
(ประเทศไทย)

บจ. ซีอาร์ อุดรานี
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 145/2563 ลว. 17 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         12,200.00         12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 62

91 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,743.00          3,743.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 189/2563 ลว. 25 ต.ค. 62

92 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 168/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

93 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
นข-2374

จ านวน 2 รายการ           8,850.00          8,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋จ๋ิวเจริญยนต์ ร้าน อู๋จ๋ิวเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 157/2563 ลว. 21 ต.ค. 62

94 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จ านวน 1 รายการ         31,500.00         31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋จ๋ิวเจริญยนต์ ร้าน อู๋จ๋ิวเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 156/2563 ลว. 21 ต.ค. 62

95 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ         13,150.00         13,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 163/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

96 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           5,250.00          5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 164/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

7 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ต.ค.62 จ านวน 1 รายการ         18,700.00         18,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอ
ร่ี เซอร์วิส

บจ. อินโนเทค ลาบอรา
ทอร่ี เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 179/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

98 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ต.ค.62 จ านวน 1 รายการ         74,250.00         74,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 178/2563 ลว. 24 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก,ตึก
ผู้ป่วยในพิเศษ 60 เตียง

จ านวน 1 รายการ       110,852.00       110,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพี เมดิคลั ซิสเทม็ 
เซอร์วิส

บจ. เอสพี เมดิคลั ซิสเทม็ 
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 130/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

100 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ตึกผู้ป่วยในพิเศษ 
60 เตียง

จ านวน 9 รายการ       138,020.00       138,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  177/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

101 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ตึกผู้ป่วยในพิเศษ 
60 เตียง

จ านวน 5 รายการ         86,720.00         86,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 177/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

102 จัดซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         17,250.00         17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 62

103 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 7 รายการ       301,400.00       301,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 176/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

104 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 2 รายการ         19,800.00         19,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอม็ ดี ซี(ประเทศไทย) บจ. เอม็ ดี ซี(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 175/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

105 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 182/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

106 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             481.50             481.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 182/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

107 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ต.ค.62 จ านวน 1 รายการ           1,520.00          1,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอ
ร่ี เซอร์วิส

บจ. อินโนเทค ลาบอรา
ทอร่ี เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 181/2563 ลว. 24 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ       100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 180/2563 ลว. 24 ต.ค. 62

109 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 57 รายการ         50,275.00         50,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายนํ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายนํ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 174/2563 ลว. 22 ต.ค. 62

110 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 299 รายการ       127,311.00       127,311.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน โรจวรานนท์ นายสุรทิน โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 129/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

111 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

112 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบวัลี ทองจนัทร์ นางบวัลี ทองจนัทร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 096/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

113 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุมาลา  ลาหม่ืน นางสุมาลา  ลาหม่ืน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 097/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

114 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสริม เพง็ศรี นางเสริม เพง็ศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

115 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหอม วนัทาสวสัด์ิ นายหอม วนัทาสวสัด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

116 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญ็จมาศ  พรจาํศิลป์ นางเบญ็จมาศ  พรจาํศิลป์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 086/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิตยา  รัตน์พินิจ นางนิตยา  รัตน์พินิจ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

118 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงจนัทร์  ดีไร่ นางดวงจนัทร์  ดีไร่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 090/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

119 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางผอ่งศรี  เจริญเพง็ นางผอ่งศรี  เจริญเพง็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

120 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววตา  สืบสิงห์คาร นางแววตา  สืบสิงห์คาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 094/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

121 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา  อ่วมสิน นางจิตรา  อ่วมสิน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 098/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

122 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฟือง ศรีประเทศ นางเฟือง ศรีประเทศ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

123 จ้างดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สมใจ  นานาค น.ส.สมใจ  นานาค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 095/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

124 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2513/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

125 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
กฉ-5918

จ านวน 2 รายการ           2,675.00          2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 198/2563 ลว. 28 ต.ค. 62
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126 จ้างเหมากั้นห้องตรวจ/งานผู้ป่วยนอก จ านวน 2 รายการ         42,495.00         42,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 016/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

127 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         46,800.00         46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 212/2563 ลว. 29 ต.ค. 62

128 ค่าสาธารณูปโภค/ศูนย์เรียนรู้ องค์กร
แพทย์

จ านวน 1 รายการ             749.00             749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 022.1/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

129 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ต
โรงพยาบาลฯ

จ านวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 024.1/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

130 ค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 023.1/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

131 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           9,779.00          9,779.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตน้รักษน์ํ้าด่ืม ตน้รักษน์ํ้าด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 026/2563 ลว. 2 ต.ค. 62

132 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,790.00          8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนนั นางพิศสุดา  โกนนั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

133 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  จนัโส นางกรรณิกา  จนัโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

134 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน ทุทธรรมมา นางขวญัเรือน ทุทธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 005/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
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135 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมดัสา ไลไธสง นางมดัสา ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 002/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

136 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวฒั นางนิภาพร  ศรีวฒั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

137 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแกว้ตา สิทธิกุล นางแกว้ตา สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 003/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

138 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์ เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์ เล่ียมไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

139 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพญ็ พั้วหลง นางจนัทร์เพญ็ พั้วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

140 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           7,936.00          7,936.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์ อินทวิเศษ นางสุดารัตน์ อินทวิเศษ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 014/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

141 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           7,129.00          7,129.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี  บวัทอง นางราตรี  บวัทอง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 012.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

142 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           7,129.00          7,129.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขียว  ดอนแสง นางเขียว  ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

143 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           7,129.00          7,129.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญถนั เนตชาติ น.ส.บุญถนั เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
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144 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  พนัธะศรี นายสมคิด  พนัธะศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 013.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

145 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 009/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

146 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ต.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จนัทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จนัทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

147 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ จ านวน 1 รายการ           4,597.80          4,597.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ บจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

148 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.62 จ านวน 1 รายการ         62,808.10         62,808.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 085/2562 ลว. 2 ต.ค. 62

จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.


