
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 

ธ.ค.63
จํานวน 1 รายการ          9,640.00          9,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม

ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 007/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

2 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  สิทธิกุล นางแก้วตา  สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 012/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,340.00          9,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี  บัวทอง นางราตรี  บัวทอง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

4 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ         10,140.00        10,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุบรรณ  อะนุเวช นางสุบรรณ  อะนุเวช คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

5 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,340.00          9,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขยีว  ดอนแสง นางเขยีว  ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 014/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

6 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จุไรรัตน์  บุตรินดา น.ส.จุไรรัตน์  บุตรินดา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 016/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,440.00          9,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จันโส น.ส.กรรณิกา  จันโส คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 008/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

8 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนัน นางพิศสุดา  โกนัน คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 010/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,290.00          8,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จราวรรณ  สงเปลือย น.ส.จราวรรณ  สงเปลือย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 015/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

(3)  (10)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
โรงพยาบาลกุมภวาปี

วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564
ล าดับ

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

10 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,040.00          9,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 009/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 002/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

12 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์ อุดชาชน น.ส.สุดารัตน์ อุดชาชน คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 019/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

13 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญถนั  เนตชาติ น.ส.บุญถนั  เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 017/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

14 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ         10,740.00        10,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพ็ญ พั้วหลง น.ส.จันทร์เพ็ญ พั้วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 006/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

15 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,940.00          9,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรุจิรา  พลวาปี นางรุจิรา  พลวาปี คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 005/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

16 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,740.00          9,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 004/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

17 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,090.00          9,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 018/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

18 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ          9,440.00          9,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวัฒ นางนิภาพร  ศรีวัฒ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 011/2564 ลว. 1 ต.ค. 63



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

19 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ         10,040.00        10,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 001/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

20 จัดซ้ือวัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย) /งาน
โภชนาการ

จํานวน 1 รายการ         87,438.00        87,438.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 527/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63

21 ค่าเชา่เครื องถา่ยเอกสาร เดือน ธ.ค.63 จํานวน 1 รายการ          3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/018
/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

22 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานควบคุมโรค จํานวน 1 รายการ          1,170.00          1,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เวิลด์แชมป์ เวิลด์แชมป์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 611/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/
องค์กรแพทย์

จํานวน 1 รายการ         51,990.00        51,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 598/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/
องค์กรแพทย์

จํานวน 1 รายการ         54,180.00        54,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 599/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/
องค์กรแพทย์

จํานวน 1 รายการ         23,500.00        23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 600/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

26 ค่าเชา่เครื องพิมพ์เอกสาร เดือน ธ.ค.63 จํานวน 88 รายการ         86,227.20        86,227.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/002
/2564

ลว. 2 ต.ค. 63

27 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ธ.ค.63

จํานวน 1 รายการ       162,188.00       162,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การทหาร
ผ่านศึก

สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การทหาร
ผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/001
/2564

ลว. 1 ต.ค. 63



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

28 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/องค์กรแพทย์ จํานวน 14 รายการ         51,540.00        51,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดูโฮม บจ. ดูโฮม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 627/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63

29 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4 รายการ         38,000.00        38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 626/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63

30 จ้างเหมาจัดทําขา้วต้มสําหรับผู้ป่วย
เบาหวาน

จํานวน 1 รายการ          8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 418/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

31 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เวชกรรมสังคม จํานวน 2 รายการ          1,100.00          1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 625/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63

32 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานควบคุม
และป้องกันการติดเชือ้

จํานวน 1 รายการ         40,000.00        40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ณปภัช อุดรเซ็นเตอร์ บจ. ณปภัช อุดรเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 605/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

33 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานเภสัช
กรรม/ห้องผ่าตัด

จํานวน 8 รายการ         19,094.15        19,094.15 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 642/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

34 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ          1,068.93          1,068.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 647/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

35 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ          1,068.93          1,068.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 648/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

36 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ          1,068.93          1,068.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 649/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

37 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลข
ทะเบียน นข-2874

จํานวน 3 รายการ          5,800.00          5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋จิ๋วเจริญยนต์ อู๋จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 646/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

38 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ห้องบัตร จํานวน 2 รายการ          1,025.00          1,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 645/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

39 จัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุสํานักงาน/งาน
พัฒนาคุณภาพ

จํานวน 7 รายการ         60,800.00        60,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 643/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

40 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิเศษ จํานวน 2 รายการ          1,657.00          1,657.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 644/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

41 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิเศษ จํานวน 5 รายการ          6,140.00          6,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อินเด็กซ์ลิฟวิ งมอลล์ บมจ. อินเด็กซ์ลิฟวิ งมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 641/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

42 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลข
ทะเบียน กล-9254

จํานวน 7 รายการ          2,625.78          2,625.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 675/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

43 ซ่อมแซมเครื องนึ งฆ่าเชือ้/จ่างกลาง จํานวน 1 รายการ          8,640.25          8,640.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 650/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

44 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ          7,939.40          7,939.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 654/2564 ลว. 4 ม.ค. 64

45 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         25,680.00        25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 674/2564 ลว. 5 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

46 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ             550.00            550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 653/2564 ลว. 4 ม.ค. 64

47 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการติดต้ังGPS จํานวน 2 รายการ          5,189.50          5,189.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอ๊บโซลูท โซลูชั น บจ. แอ๊บโซลูท โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 683/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

48 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 15 รายการ          7,322.00          7,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นรักน้ําดื ม ต้นรักน้ําดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 682/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

49 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 16 รายการ          7,602.00          7,602.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นรักน้ําดื ม ต้นรักน้ําดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 684/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

50 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ธ.ค.63 จํานวน 1 รายการ         53,099.80        53,099.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอ
รี เซอร์วิส

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอ
รี เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 690/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

51 ค่าบริการตรวจชิน้เนือ้ เดือน ธ.ค.63 จํานวน 1 รายการ       125,750.00       125,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 689/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

52 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานพัฒนา
คุณภาพ

จํานวน 1 รายการ         25,000.00        25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 687/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

53 จ้างซ่อมแซมเครื อง HIGH Flow/หอ
ผู้ป่วยหนัก

จํานวน 1 รายการ         59,000.00        59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 676/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

54 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ          1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 729/2564 ลว. 12 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

55 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/สํานักงานเขต
สุขภาพที 8

จํานวน 20 รายการ         50,200.00        50,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 715/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

56 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานซักฟอก จํานวน 3 รายการ       301,500.00       301,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 671/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

57 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ขา้วสารอาหารผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ         18,000.00        18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชมุชนศูนย์ขา้ว
ชมุชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชมุชนศูนย์ขา้ว
ชมุชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2564

ลว. 28 ต.ค. 63

58 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จํานวน 10 รายการ         80,167.00        80,167.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 640/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

59 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         14,250.00        14,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สต๊ิกเกอร์ดาวเทียม สต๊ิกเกอร์ดาวเทียม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 681/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

60 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จํานวน 13 รายการ          6,465.00          6,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. วาวา2559 บจ. วาวา2559 คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 695/2564 ลว. 7 ม.ค. 64

61 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ          9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 672/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

62 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         24,000.00        24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 673/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

63 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน/จ่ายกลาง จํานวน 3 รายการ         21,468.48        21,468.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 688/2564 ลว. 6 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

64 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ       183,278.03       183,278.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 685/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

65 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/โสต
ทัศนศึกษา

จํานวน 1 รายการ         26,550.00        26,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 723/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

66 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ     1,599,700.00    1,599,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/013
/2564

ลว. 24 ธ.ค. 63

67 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 1 รายการ       480,000.00       480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์

บจ. เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 696/2564 ลว. 7 ม.ค. 64

68 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 14 รายการ         18,245.00        18,245.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 708/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

69 จ้างซ่อมแซมเครื องขดูหินปูน/ทันตกรรม จํานวน 4 รายการ          1,375.00          1,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 704/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

70 จ้างซ่อมแซมเครื องขดูหินปูน/ทันตกรรม จํานวน 3 รายการ          2,320.00          2,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 705/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

71 จ้างซ่อมแซมเครื องขดูหินปูน/ทันตกรรม จํานวน 2 รายการ          1,375.00          1,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 703/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

72 จ้างซ่อมแซมเครื องขดูหินปูน/ทันตกรรม จํานวน 3 รายการ          3,110.00          3,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิดเวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 706/2564 ลว. 8 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

73 จัดซ้ือระบบโซล่าเซล จํานวน 1 รายการ       357,600.00       357,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชชยักรุ๊ป 2019 หจก. ธวัชชยักรุ๊ป 2019 คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 711/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

74 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานกายภาพ จํานวน 1 รายการ          2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

บจ. เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 707/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

75 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ตึกศัลยกรรม จํานวน 1 รายการ         12,840.00        12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 668/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

76 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมหญิง จํานวน 1 รายการ          4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 667/2564 ลว. 5 ม.ค. 64

77 งานปรับปรุงห้องผ่าตัด/ห้องพักเจ้าหน้าที จํานวน 1 รายการ       483,500.00       483,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดีการค้า ร้าน เจริญดีการค้า คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/012
/2564

ลว. 24 ธ.ค. 63

78 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/งานพัฒนา
คุณภาพ

จํานวน 2 รายการ         13,800.00        13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.โฟน กุมภวาปี ร้าน พี.เอ็น.โฟน กุมภวาปี คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 686/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

79 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/งานซักฟอก จํานวน 4 รายการ       343,500.00       343,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 712/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

80 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานซักฟอก จํานวน 3 รายการ       187,500.00       187,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย ร้าน เอส.แอนด์ที.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 713/2564 ลว. 8 ม.ค. 64

81 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/สูติ-นรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ          7,114.64          7,114.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 726/2564 ลว. 12 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

82 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 5 รายการ          3,750.00          3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 717/2564 ลว. 11 ม.ค. 64

83 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 12 รายการ          3,880.00          3,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 727/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

84 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ          1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 725/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

85 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         12,000.00        12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 725/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

86 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         47,640.00       476,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 724/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

87 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

จํานวน 1 รายการ          1,068.93          1,068.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

บจ. แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 728/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

88 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

จํานวน 1 รายการ          1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 729/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

89 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         26,964.00        26,964.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 732/2564 ลว. 13 ม.ค. 64

90 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 731/2564 ลว. 13 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

91 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะ จํานวน 1 รายการ          2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ร้าน พูนทรัพย์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 730/2564 ลว. 13 ม.ค. 64

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ     3,420,000.00    3,420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นิวไลฟ์เมด บจ. นิวไลฟ์เมด คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2564

ลว. 26 พ.ย. 63

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานอุบัติเหตุ-
ฉกุเฉนิ

จํานวน 1 รายการ       500,000.00       500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไนน์ต้ีไฟว์ อินโนเวชั น บจ. ไนน์ต้ีไฟว์ อินโนเวชั น คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 716/2564 ลว. 11 ม.ค. 64

94 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ          4,494.00          4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธเนศพัฒนา บจ.ธเนศพัฒนา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 733/2564 ลว. 13 ม.ค. 64

95 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ         10,760.00        10,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 750/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

96 จ้างเหมาเย็บกระโจม/งานแพทย์แผนไทย จํานวน 1 รายการ          5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางโสภา  ปาสา นางโสภา  ปาสา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 754/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

97 ค่าเชา่เครื องให้สารละลายทางหลอดเลือด
 Infulsion pump ม.ค.64

จํานวน 1 รายการ         47,250.00        47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 749/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

98 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/การเงิน จํานวน 1 รายการ         75,000.00        75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอสจี เทรดด้ิง หจก. เอสจี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 738/2564 ลว. 14 ม.ค. 64

99 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/แพทย์แผน
ไทย

จํานวน 1 รายการ          2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้ังแสงไทย ต้ังแสงไทย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 747/2564 ลว. 15 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

100 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/แพทย์แผน
ไทย

จํานวน 1 รายการ          3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้ังแสงไทย ต้ังแสงไทย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 748/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

101 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานเทคนิกการแพทย์ จํานวน 18 รายการ          5,450.00          5,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. วาวา2559 บจ. วาวา2559 คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 737/2564 ลว. 14 ม.ค. 64

102 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 48 รายการ         36,465.00        36,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 757/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

103 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 746/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

104 จ้างจัดทําสื อประชาสัมพันธ์/งานบาเสพติด จํานวน 2 รายการ         62,000.00        62,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 745/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

105 จ้างจัดทําสื อประชาสัมพันธ์/งานบาเสพติด จํานวน 5 รายการ       111,002.00       111,002.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ พี เอสโซลูชั น โรงพิมพ์ พี เอสโซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 745/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

106 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-4419

จํานวน 15 รายการ         11,760.91        11,760.91 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 761/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

107 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ         18,000.00        18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เค.ซายเซนเตอร์
แอนด์เมดิคอล

หจก. เค.ซายเซนเตอร์
แอนด์เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 755/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

108 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/วิสัญญี/
แพทย์แผนไทย

จํานวน 2 รายการ         50,800.00        50,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 756/2564 ลว. 18 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

109 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/จ่ายกลาง/งบค่า
เสื อม 2564

จํานวน 1 รายการ       837,000.00       837,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

บจ. นําวิวัฒน์การชา่ง 
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/014
/2564

ลว. 24 ธ.ค. 63

110 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 3 รายการ             450.00            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 793/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

111 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 11 รายการ         12,730.00        12,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 792/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

112 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานแพทย์
แผนไทย

จํานวน 2 รายการ          2,600.00          2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพทูลย์ ไชยเมือง นางไพทูลย์ ไชยเมือง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 763/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

113 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานแพทย์
แผนไทย

จํานวน 1 รายการ          4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายออน  มาตรา นายออน  มาตรา คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 753/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

114 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานแพทย์
แผนไทย

จํานวน 11 รายการ          3,460.00          3,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงจันทร์  ศรีพันดอน น.ส.ดวงจันทร์  ศรีพันดอน คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 762/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

115 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานยาเสพติด จํานวน 11 รายการ         20,600.00        20,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 752/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

116 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานยาเสพติด จํานวน 2 รายการ          6,400.00          6,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 751/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

117 ขดัซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จํานวน 10 รายการ         74,849.00        74,849.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 714/2564 ลว. 8 ม.ค. 64



วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วนัที ่ 1-31  มกราคม 2564

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วธิีซ้ือหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

118 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ขา้วสารอาหารผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ         11,950.00        11,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชมุชนศูนย์ขา้ว
ชมุชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชมุชนศูนย์ขา้ว
ชมุชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2564

ลว. 28 ต.ค. 63

119 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 2 รายการ          3,517.00          3,517.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 767/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

120 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/แพทย์แผน
ไทย

จํานวน 7 รายการ         13,128.00        13,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 766/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

121 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         24,000.00        24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้าง โอไบรท์ ห้าง โอไบรท์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 760/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

122 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ         10,700.00        10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 784/2564 ลว. 21 ม.ค. 64

123 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2 รายการ             934.00            934.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 768/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

124 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 34 รายการ         54,240.00        54,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 783/2564 ลว. 21 ม.ค. 64

125 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักเจ้าหน้าที 
แฟลต2

จํานวน 1 รายการ       108,000.00       108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถาวร  วงศ์ศรีเทพ นายถาวร  วงศ์ศรีเทพ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/016
/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63

126 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักเจ้าหน้าที 
แฟลต2

จํานวน 2 รายการ       126,000.00       126,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถาวร  วงศ์ศรีเทพ นายถาวร  วงศ์ศรีเทพ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/016
/2564

ลว. 30 ธ.ค. 63
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127 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 11 รายการ             987.00            987.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 790/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

128 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบํารุง จํานวน 3 รายการ         18,500.00        18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 785/2564 ลว. 21 ม.ค. 64

129 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         27,000.00        27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อุดรพลาสติก บจ. อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 758/2564 ลว. 19 ม.ค. 64

130 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 22 รายการ         57,814.00        57,814.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 765/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

131 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ         15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โซวิค บจ. โซวิค คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 793/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

132 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องคลอด จํานวน 1 รายการ         15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โซวิค บจ. โซวิค คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 794/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

133 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/เวชระเบียน จํานวน 12 รายการ         19,880.00        19,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 795/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

134 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ จํานวน 2 รายการ         10,990.00        10,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชยัออโต้พลัส หจก. ตระกูลชยัออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 791/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

135 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         35,508.00        35,508.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 796/2564 ลว. 25 ม.ค. 64
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136 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จํานวน 2 รายการ       316,500.00       316,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 789/2564 ลว. 22 ม.ค. 64

137 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 805/2564 ลว. 26 ม.ค. 64

138 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ          1,484.00          1,484.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 729/2564 ลว. 12 ม.ค. 64

139 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง ประเภทน้ํามัน เดือน
 ม.ค.64

จํานวน 1 รายการ         58,885.30        58,885.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ขนุพลปิโตรเลียม บจ. ขนุพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ขอ้กําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 835/2564 ลว. 29 ม.ค. 64




