
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นิวง่วนแสงไทย บจ. นิวง่วนแสงไทย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1669/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

2 จ้างจัดท าตรายาง/งานทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 รายการ           1,380.00          1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1668/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 10 รายการ         14,446.00         14,446.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอเอ
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอ
เออุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1667/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 11 รายการ         13,500.00         13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอเอ
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอ
เออุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1660/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63

5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์/ด้ามกรอฟัน 
3 ชั้น

จ านวน 3 รายการ           4,770.00          4,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1677/2563 ลว. 1 ก.ค. 63

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         61,500.00         61,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1661/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63

7 จ้างเหมาจัดท าข้าวต้มส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน

จ านวน 1 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1496.1/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

8 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         73,188.00         73,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บี แอล เอส ซัพพลาย ร้าน บี แอล เอส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1681/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

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  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ านวน 1 รายการ         30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1675/2563 ลว. 1 ก.ค. 63

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ         21,700.00         21,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. กัญญาโม บจ. กัญญาโม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1683/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

11 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องคลอด จ านวน 1 รายการ       210,500.00       210,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โซวิค บจ. โซวิค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1686/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์/เครื องกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจ

จ านวน 1 รายการ         29,000.00         29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1687/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

13 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ออกซิเจนเหลว จ านวน 1 รายการ         35,119.97         35,119.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด (ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1672/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ             870.00             870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1697/2563 ลว. 8 ก.ค. 63

15 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/กุมารเวชกรรม จ านวน 2 รายการ         15,600.00         15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1688/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 25 รายการ         65,480.00         65,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอเอ
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอ
เออุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1682/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1696/2563 ลว. 8 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         26,656.00         26,656.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1684/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

19 จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน พ.ย.62 จ านวน 1 รายการ         81,300.00         81,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1680/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

20 จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ส.ค.61 จ านวน 1 รายการ         23,150.00         23,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1679/2563 ลว. 2 ก.ค. 63

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/จ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ             850.00             850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นทีซัพพลาย ร้าน เอ็นทีซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1670/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

22 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 28 รายการ         77,946.00         77,946.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1671/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ           2,178.00          2,178.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ บจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1691/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

24 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           3,177.00          3,177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1693/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

25 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าบริการติด 
GPS มิ.ย.63

จ านวน 1 รายการ           1,498.00          1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์
เมชั น เซอร์วิส

บจ. เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์
เมชั น เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1692/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

26 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         11,711.00         11,711.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1703/2563 ลว. 9 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           7,210.00          7,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นรักษ์ น้ าดื ม ต้นรักษ์ น้ าดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1690/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

28 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ         13,450.00         13,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 63

29 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
พิเศษ 60 เตียง

จ านวน 1 รายการ         34,400.00         34,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณิชาภา ร้าน ณิชาภา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1704/2563 ลว. 9 ก.ค. 63

30 จ้างเหมาบริการตรวจเลือด มิ.ย.63 จ านวน 1 รายการ         21,799.84         21,799.84 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทรี บจ. อินโนเทค ลาบอราทรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1713/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

31 จ้างเหมาบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
เดือน ม.ิย.63

จ านวน 1 รายการ           2,415.00          2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1711/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

32 จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ มิ.ย.63 จ านวน 1 รายการ         74,150.00         74,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1710/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

33 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บิวต้ีดีไวซ์มอลล์ ร้าน บิวต้ีดีไวซ์มอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1712/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

34 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานอาชีวเวชกรรม จ านวน 1 รายการ             220.00             220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1698/2563 ลว. 8 ก.ค. 63

35 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ         17,168.15         17,168.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เคพีเค ซัคเซส เทรดด้ิง บจ. เคพีเค ซัคเซส เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1714/2563 ลว. 10 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/เทคนิกการแพทย์ จ านวน 9 รายการ         29,150.00         29,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1714/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

37 จัดซ้ือวัสดุวัตถุดิบ/งานอาชีวเวชกรรม จ านวน 2 รายการ           5,180.00          5,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1715/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

38 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           3,240.00          3,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1716/2563 ลว. 10 ก.ค. 63

39 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ           4,250.00          4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1706/2563 ลว. 9 ก.ค. 63

40 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 8 รายการ           4,365.00          4,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1707/2563 ลว. 9 ก.ค. 63

41 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ค่าอาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ       115,221.00       115,221.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1678/2563 ลว. 1 ก.ค. 63

42 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 2 รายการ             840.00             840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1734/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

43 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ตึกศัลยกรรม
กระดูก

จ านวน 1 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1731/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

44 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 1 รายการ         89,000.00         89,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1732/2563 ลว. 15 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ           7,250.00          7,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 63

46 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ           2,700.00          2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทีแอลซี อุดรแลบเซ็น
เตอร์

บจ. ทีแอลซี อุดรแลบเซ็น
เตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1735/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

47 จ้างท าป้ายไวนิล ร.10 จ านวน 1 รายการ           3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1733/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

48 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ เดือน ก.ค.63 จ านวน 86 รายการ         77,785.20         77,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/080
.1/2563

ลว. 26 ก.ย. 62

49 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 11 รายการ           4,580.00          4,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1749/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

50 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 9 รายการ           2,800.00          2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1749/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

51 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กพ-546

จ านวน 3 รายการ           1,605.00          1,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1748/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

52 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             963.00             963.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1743/2563 ลว. 16 ก.ค. 63

53 จ้างจัดท าเอกสารสื อให้ความรู้/เวชกรรม
สังคม

จ านวน 2 รายการ           4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1726/2563 ลว. 14 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานพัฒนาคุณภาพ จ านวน 1 รายการ           8,025.00          8,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. รวมป้าย แอนด์ดีไซน์ บจ. รวมป้าย แอนด์ดีไซน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1745/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

55 จ้างจัดท าคู่มือการใช้ภาษา จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอนนี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้าน แอนนี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1729/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

56 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 1 รายการ           1,305.00          1,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอนนี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้าน แอนนี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1728/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

57 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         41,840.00         41,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1725/2563 ลว. 14 ก.ค. 63

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 5 รายการ           8,320.00          8,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1737/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ           5,750.00          5,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1736/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

60 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         19,560.00         19,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดรไอที ร้าน อุดรไอที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1718/2563 ลว. 13 ก.ค. 63

61 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1747/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

62 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         10,272.00         10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1730/2563 ลว. 15 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 34 รายการ         31,795.00         31,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1742/2563 ลว. 16 ก.ค. 63

64 จ้างซ่อมโทรศัพท/์โอเปอร์เรเตอร์ จ านวน 1 รายการ           6,099.00          6,099.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สากลโฟนนิค หจก. สากลโฟนนิค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1741/2563 ลว. 16 ก.ค. 63

65 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 3 รายการ         17,443.14         17,443.14 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1740/2563 ลว. 16 ก.ค. 63

66 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ           2,200.00          2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1744/2563 ลว. 16 ก.ค. 63

67 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 6 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้าง โอไบรท์ ห้าง โอไบรท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1756/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

68 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 13 รายการ         13,700.00         13,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอเอ
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์ อีสต์ โอ
เออุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1757/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

69 จ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง/งานธุรการ จ านวน 5 รายการ           6,710.00          6,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1746/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

70 ซ่อมแซมลิฟท์หมายเลข 2 จ านวน 1 รายการ           2,782.00          2,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1759/2563 ลว. 21 ก.ค. 63

71 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม/เวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1752/2563 ลว. 20 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 2 รายการ           5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1753/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

73 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           9,250.00          9,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 63

74 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ             925.00             925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 63

75 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/บ่อบ าบัดน้ า
เสีย

จ านวน 1 รายการ         13,910.00         13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคมล้ิงค์ ซัพพลาย หจก. เคมล้ิงค์ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1750/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

76 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จ านวน 3 รายการ         23,700.00         23,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซัพลาย บจ. ดีวาส ซัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1766/2563 ลว. 22 ก.ค. 63

77 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ       900,000.00       900,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. วายน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั นแนล

บจ. วายน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั นแนล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/017
/2563

ลว. 18 ก.พ. 63

78 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 18 รายการ         50,450.00         50,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1767/2563 ลว. 22 ก.ค. 63

79 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         58,500.00         58,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1758/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

80 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1758/2563 ลว. 20 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/การเงิน จ านวน 1 รายการ         15,500.00         15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1762/2563 ลว. 21 ก.ค. 63

82 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เทคนิกการ
แพทย์

จ านวน 2 รายการ         34,000.00         34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1755/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

83 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จ านวน 5 รายการ       293,000.00       293,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย
(1995)

ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย
(1995)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1751/2563 ลว. 17 ก.ค. 63

84 ซ่อมแซมลิฟท์หมายเลข 1,2 อาคาร 1 จ านวน รายการ         13,803.00         13,803.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1761/2563 ลว. 21 ก.ค. 63

85 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ตึกผู้ป่วยพิเศษ 
60 เตียง

จ านวน 1 รายการ         26,000.00         26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1773/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

86 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/เทคนิกการแพทย์ จ านวน 1 รายการ           4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1782/2563 ลว. 24 ก.ค. 63

87 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
พิเศษ 60 เตียง

จ านวน 2 รายการ           3,223.41          3,223.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1768/2563 ลว. 22 ก.ค. 63

88 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,517.00          3,517.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1776/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

89 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ         13,377.00         13,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1807/2563 ลว. 31 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ จ านวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

91 ค่าบริการสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 880/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

92 ค่าเช่าเครื องควบคุมการให้สารละลาย จ านวน 1 รายการ         47,250.00         47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/074
/2562

ลว. 6 ก.ย. 63

93 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ/งานยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ       135,000.00       135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.สื อสาร บจ. ว.สื อสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1780/2563 ลว. 24 ก.ค. 63

94 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 63

95 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลา ลาหมื น นางสาวสุมาลา ลาหมื น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 097/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

96 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวลี  ทองจันทร์ นางบัวลี  ทองจันทร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 096/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

97 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

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

เลขที 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

98 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

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

เลขที 093/2563 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  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

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

เลขที 094/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

100 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

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

เลขที 098/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

101 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจมาศ  พรจ าศิลป์ นางเบ็ญจมาศ  พรจ าศิลป์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 086/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

102 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางผ่องศรี  เจริญเพ็ง นางผ่องศรี  เจริญเพ็ง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

103 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสริม  เพ็งศรี นางเสริม  เพ็งศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 63

104 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร์  ดีไร่ นางดวงจันทร์  ดีไร่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 090/2563 ลว. 9 ต.ค. 63

105 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหอม วันทาวัสด์ิ นายหอม วันทาวัสด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 63

106 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี  บัวทอง นางราตรี  บัวทอง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 012.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

107 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  สิทธิ์กุล นางแก้วตา  สิทธิ์กุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 003/2563 ลว. 1 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  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั้วหลง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั้วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

109 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

110 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,640.00          9,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1491/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

111 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จุไรรัตน์  บุตรินดา น.ส.จุไรรัตน์  บุตรินดา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1496/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

112 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จันโส น.ส.กรรณิกา  จันโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

113 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 009/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

114 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,740.00          9,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์  อินทร์วิเศษ นางสุดารัตน์  อินทร์วิเศษ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 014/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

115 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุบรรณ  อะนุเวช นางสุบรรณ  อะนุเวช คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 910/2563 ลว. 3 ก.พ. 63

116 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จราวรรณ  สงเปลือย น.ส.จราวรรณ  สงเปลือย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 456/2562 ลว. 29 พ.ย. 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  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขียว ดอนแสง นางเขียว ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

118 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

119 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรุจิรา  พลวาปี นางรุจิรา  พลวาปี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1190/2563 ลว. 31 มี.ค. 63

120 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญถัน เนตชาติ น.ส.บุญถัน เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

121 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวัฒ นางนิภาพร  ศรีวัฒ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

122 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

123 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.63

จ านวน 1 รายการ           9,740.00          9,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 002/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

124 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ         64,030.00         64,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1774/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

125 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เทคนิกการ
แพทย์

จ านวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1775/2563 ลว. 23 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค.63 จ านวน 1 รายการ           3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/018
/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

127 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ค่าอาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ       130,582.00       130,582.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1727/2563 ลว. 15 ก.ค. 63

128 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ก.ค. 63

จ านวน 1 รายการ       159,660.00       159,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 102/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

129 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 879/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

130 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ             749.00             749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 787/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

131 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก 
อาคาร 3

จ านวน 1 รายการ     1,400,000.00     1,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วิสาทรการโยธา หจก. วิสาทรการโยธา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/022
/2563

ลว. 8 เม.ย. 63

132 ว่อมแซมลิฟท์อาคารผู้ป่วย-อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 5 ชั้น

จ านวน 1 รายการ           1,819.00          1,819.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1760/2563 ลว. 21 ก.ค. 63

133 งานปรับปรุงห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก จ านวน 1 รายการ         35,000.00         35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นซี ร้าน เอ็นซี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1654/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63

134 จ้างเหมาติดต้ังระบบท่อจ่ายก๊าซทางการ
แพทย์

จ านวน 1 รายการ       123,906.00       123,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพี เมดิคัล ซีสเท็ม 
เซอร์วิส

บจ. เอสพี เมดิคัล ซีสเท็ม 
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1674/2563 ลว. 1 ก.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  กรกฎาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี ยนเพลาลูกปืนที 
บ่อบ าบัด

จ านวน 1 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1689/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

136 จ้างเปลี ยนประตูห้องจุลชีววิทยา จ านวน 1 รายการ         13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นซี ร้าน เอ็นซี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1705/2563 ลว. 9 ก.ค. 63

137 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.63 จ านวน 1 รายการ         53,869.00         53,869.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ขุนพลปิโตรเลียม บจ. ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 034/2563 ลว. 9 ก.ค. 63


