
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ตึกพิเศษชั้น 2 จํานวน 3 รายการ         15,990.00         15,990.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 463/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

2 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกพิเศษ จํานวน 1 รายการ           3,690.00          3,690.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 464/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จํานวน 8 รายการ           6,152.00          6,152.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร บมจ.สยามแมคโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 460/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

4 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเดือน พ.ย. 62 จํานวน 73 รายการ         65,888.80         65,888.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บจ.บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 734/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

5 ค่าเช่าเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายฯ 
เดือน พ.ย. 62

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

บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 254/2563 ลว. 4 พ.ย. 62

6 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 26 รายการ         59,410.00         59,410.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 453/2563 ลว. 28 พ.ย. 62

7 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 002/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

8 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 005/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

9 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมคิด  พันธะศรี นายสมคิด  พันธะศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 013.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562
ล าดับ

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

10 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์  อินทวเิศษ นางสุดารัตน์  อินทวเิศษ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 014/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเขียว  ดอนแสง นางเขียว  ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวบุญถัน  เนตรชาติ นางสาวบุญถัน  เนตรชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 009/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

14 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  จนัโส นางสาวกรรณิกา  จนัโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จนัทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จนัทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

16 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,790.00          8,790.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

17 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวฒั นางนิภาพร  ศรีวฒั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

18 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ ์ เล่ียมไธสงค์ นางเสาวคนธ ์ เล่ียมไธสงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

19 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  สิทธกิุล นางแก้วตา  สิทธกิุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 003/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

20 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางราตรี  บัวทอง นางราตรี  บัวทอง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 012.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

21 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           9,740.00          9,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางจนัทร์เพ็ญ  พัว้หลง นางจนัทร์เพ็ญ  พัว้หลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

22 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 086/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

23 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางผ่องศรี  เจริญเพ็ง นางผ่องศรี  เจริญเพ็ง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

24 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสริม  เพ็งศรี นางเสริม  เพ็งศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

25 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางดวงจนัทร์  ดีไร่ นางดวงจนัทร์  ดีไร่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 090/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

26 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายหอม  วนัทาสวสัด์ิ นายหอม  วนัทาสวสัด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

27 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลา  ลาหมื่น นางสาวสุมาลา  ลาหมื่น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 097/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

28 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางจติรา  อ่วนสิน นางจติรา  อ่วนสิน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 098/2562 ลว. 9 ต.ค. 62

29 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

30 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ  นานาค นางสาวสมใจ  นานาค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 095/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

31 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางแววตา  สืบสิงห์คาร นางแววตา  สืบสิงห์คาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 094/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

32 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเฟือง  ศรีประเทศ นางเฟือง  ศรีประเทศ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

33 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางบัวลี  ทองจนัทร์ นางบัวลี  ทองจนัทร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 096/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

34 จา้งเหมาบริการดูแลผู้สูงอาย ุเดือน พ.ย. 
62

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิตยา  รัตน์พินิจ นางนิตยา  รัตน์พินิจ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

35 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/น้ําด่ืมผู้ป่วย จํานวน 1 รายการ         10,045.00         10,045.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านต้นรักษ์ น้ําด่ืม ร้านต้นรักษ์ น้ําด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 255/2563 ลว. 4 พ.ย. 62

36 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 46 รายการ           3,609.00          3,609.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ธวชั ปิโตรเลียม หจก.ธวชั ปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 449/2563 ลว. 28 พ.ย. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

37 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จํานวน 233 รายการ       104,440.00       104,440.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 351/2563 ลว. 15 พ.ย. 62

38 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/น้ําด่ืมผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ         65,500.00         65,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเ์จริญรุ่งเรือง   
ออโต้แพค

หจก.ทรัพยเ์จริญรุ่งเรือง   
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 461/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

39 จดัซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ         19,600.00         19,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกิจศูนยข์้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

วสิาหกิจศูนยข์้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 457/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

40 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์คลีนิคหมอครอบครัว จํานวน 4 รายการ         13,947.00         13,947.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ต้ังยีสุ่่นซูเปอร์สโตร์ บจ.ต้ังยีสุ่่นซูเปอร์สโตร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 450/2563 ลว. 28 พ.ย. 62

41 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/กายภาพบําบัด จํานวน 3 รายการ         55,800.00         55,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อินเตอร์เทค เมดิคอล 
กรุ๊ป

บจ.อินเตอร์เทค เมดิคอล 
กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 315/2563 ลว. 11 พ.ย. 62

42 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ER/อช./ตึกพิเศษ จํานวน 3 รายการ         12,979.00         12,979.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ทีว ีเซลสตาร์เวลิล์ บจ.ทีว ีเซลสตาร์เวลิล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 477/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

43 จา้งเหมาซ่อมลิฟท์หมายเลข 1 /งานซ่อม
บํารุง

จํานวน 1 รายการ           2,782.00          2,782.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

บจ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 493/2563 ลว. 4 ธ.ค. 63

44 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อเดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ           9,120.00          9,120.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 500/2563 ลว. 4 ธ.ค. 63

45 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ         42,599.70         42,599.70 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 489/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

46 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จํานวน 1 รายการ           2,870.00          2,870.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไซโตเทค หจก.อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 494/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

47 ค่าบริการซ่อมลิฟท์หมายเลข 1/งานซ่อม
บํารุง

จํานวน 1 รายการ         16,478.00         16,478.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

บจ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 490/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

48 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ           2,350.00          2,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 495/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

49 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย/ุงานซ่อมบํารุง จํานวน 9 รายการ         29,510.00         29,510.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 496/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

50 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ไอซีย/ูตึกพิเศษ จํานวน 12 รายการ         60,300.00         60,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 491/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

51 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ไอซียู จํานวน 4 รายการ         21,580.00         21,580.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 491/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

52 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ           7,200.00          7,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง งานอาชีวเวชกรรม งานอาชีวเวชกรรม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 012/2563 ลว. 23 ธ.ค. 62

53 จา้งเหมาติดต้ังกันสาด/แพทยแ์ผนไทย จํานวน 2 รายการ         83,460.00         83,460.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.วรจกัร 2014 บจ.วรจกัร 2014 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 444/2563 ลว. 27 พ.ย. 62

54 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         23,256.00         23,256.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อุดรพลาสติก บจ.อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 471/2563 ลว. 2 พ.ย. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

55 จดัซ้ือวสัดุส่ิงพิมพ์/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         45,000.00         45,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก เอส จ ีเทรดด้ิง หจก เอส จ ีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 459/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

56 จดัทําตรายาง/งานห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านตรายาง ยดีู ออนไลน์ ร้านตรายาง ยดีู ออนไลน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 492/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

57 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกพิเศษ จํานวน 10 รายการ       263,400.00       263,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 458/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

58 จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย. 62 จํานวน 1 รายการ         54,903.00         54,903.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 444/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

59 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลีนิคหมอ
ครอบครัว

จํานวน 1 รายการ       160,100.00       160,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 330/2563 ลว. 13 พ.ย. 62

60 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         41,976.00         41,976.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อุดรพลาสติก บจ.อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 577/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

61 จดัทําตรายาง/งานผู้ป่วยนอก 2 จํานวน 2 รายการ             630.00             630.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีการพิมพ์ ร้านกุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 509/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

62 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
นข 4236

จํานวน 4 รายการ           9,330.00          9,330.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 506/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

63 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 6 รายการ         17,064.00         17,064.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภรณ์ หจก.วทิยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 487/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

64 จดัซ้ือครุภัณ์ฑ์งานบ้านงานครัว/ไอซียู จํานวน 1 รายการ           5,000.00          5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 507/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

65 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกพิเศษ 60 
ห้อง

จํานวน 2 รายการ         56,500.00         56,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 508/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

66 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จํานวน 1 รายการ         14,250.00         14,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสต๊ิกเกอร์ ดาวเทียม ร้านสต๊ิกเกอร์ ดาวเทียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 488/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

67 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/งานผู้ป่วยนอก/
ห้องยาโอพีดี/งานเวชกรรมสังคม

จํานวน 3 รายการ           2,947.00          2,947.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแมคโคร บมจ.สยามแมคโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 521/2563 ลว. 9 ธ.ค. 62

68 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         28,000.00         28,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 519/2563 ลว. 9 ธ.ค. 62

69 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์งานอายรุกรรมหญิง จํานวน 1 รายการ         52,840.00         52,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 520/2563 ลว. 9 ธ.ค. 63

70 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จํานวน 1 รายการ           4,650.00          4,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บ.ีดี. คอมพิวเตอร์ บจ.บ.ีดี. คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 505/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

71 จา้งเหมาบริการล้างแอร์/งานกายภาพ/
คลินิกพิเศษ

จํานวน 3 รายการ           7,700.00          7,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 534/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

72 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์คลีนิคหมอครอบครัว จํานวน 17 รายการ         20,291.00         20,291.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 498/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

73 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลีนิคหมอ
ครอบครัว

จํานวน 4 รายการ         14,350.00         14,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 498/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

74 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทยแ์ละวสัดุ
การแพทย/์คลินิคหมอครอบครัว

จํานวน 14 รายการ         23,232.00         23,232.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 499/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

75 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์งานกายภาพบําบัด จํานวน 2 รายการ         13,200.00         13,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาอุปกรณ์
การแพทย์

ร้านวฒันาอุปกรณ์
การแพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 533/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

76 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/สสจ.อุดรธานี จํานวน 12 รายการ         14,800.00         14,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ้านม่วงอุดรเฟอร์นิเจอร์ บ้านม่วงอุดรเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 512/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

77 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/สสจ.
อุดรธานี

จํานวน 1 รายการ         36,900.00         36,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที หจก.แปซิฟิก พลัส ไอที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 539/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

78 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์สสจ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 537/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

79 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/สสจ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ         20,400.00         20,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 534/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62

80 จา้งเหมาบริการทําไวนิลรูปภาพ/สสจ.
อุดรธานี

จํานวน 1 รายการ         39,700.00         39,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ครอสติชกรอบรูป ร้าน ครอสติชกรอบรูป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 511/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62

81 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/สสจ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ         69,500.00         69,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อุดรเฟอร์นิเจอร์ ร้าน อุดรเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 513/2563 ลว. 6 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

85 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สสจ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 915.1/2563 ลว. 4 ก.พ. 63

86 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สสจ.อุดรธานี จํานวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 915/2563 ลว. 4 ก.พ. 63

87 จา้งเหมาบริการปรับปรุงตกแต่งชั้นสงฆ์/
ตึกพิเศษ

จํานวน 6 รายการ       100,000.00       100,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญนํา  พุฒขุนทด นายบุญนํา  พุฒขุนทด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 400/2563 ลว. 21 พ.ย. 62

88 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         65,563.18         65,563.18 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอร์ลิควดิ(ประเทศไทย) บจ.แอร์ลิควดิ(ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 011/2562 ลว. 28 พ.ย. 63

89 จดัซ้ือวสัดุส่ิงพิมพ์/ห้องพยาธวิทิยา จํานวน 3 รายการ         35,000.00         35,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 547/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

91 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ           2,000.00          2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 565/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

92 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ           1,010.00          1,010.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ.ไทยพิพัฒน์ ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 575/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

93 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/งาน
ประชาสัมพันธ์

จํานวน 1 รายการ             699.00             699.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซน
เตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 576/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

94 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           5,954.55          5,954.55 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 544/2563 ลว. 11 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

95 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิคอายรุกรรม จํานวน 1 รายการ       260,000.00       260,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ประภัสสร เอ็นจเินียร่ิง บจ.ประภัสสร เอ็นจเินียร่ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 485/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

96 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 249 รายการ         86,278.00         86,278.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 465/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

7 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 55 รายการ         34,270.00         34,270.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สายน้ําทิพยเ์ด็นตอล  
แลบอราทอร่ี

บจ.สายน้ําทิพยเ์ด็นตอล  
แลบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 562/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

98 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

จํานวน 12 รายการ       277,700.00       277,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 527/2563 ลว. 9 ธ.ค. 62

99 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ             428.00             428.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.พีซี เด็ลตัลแลป บจ.พีซี เด็ลตัลแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 563/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

101 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ             400.00             400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซา ซีแลม บจ.เอ็กซา ซีแลม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 564/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

102 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ ร้านกุมภวาปีเคร่ืองมือพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 807/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

103 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/ตึกพิเศษ 60 
ห้อง

จํานวน 1 รายการ         34,400.00         34,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ณัทกาญจน์ภร ทองพา ณัทกาญจน์ภร ทองพา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 561/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

104 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           5,007.60          5,007.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 579/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

105 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           8,012.16          8,012.16 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 567/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

106 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/งานอายรุกรรมหญิง จํานวน 1 รายการ             700.00             700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุดรเทเลคอม ร้านอุดรเทเลคอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 566/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

107 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         26,712.00         26,712.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.อุดรพลาสติก จํากัด บ.อุดรพลาสติก จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 568/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

108 จดัทําป้ายไม้แกะสลัก/ตึกพิเศษชั้นสงฆ์ จํานวน 2 รายการ         21,600.00         21,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจท็ ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจท็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 596/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

109 จดัป้ายป้ายไวนิลหลอดเลือด/งานเวช
กรรมสังคม

จํานวน 1 รายการ           8,100.00          8,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจท็ ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจท็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 598/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

110 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 3 รายการ           2,926.00          2,926.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ธวชั ปิโตรเลียม หจก.ธวชั ปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 582/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

111 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         12,600.00         12,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 599/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

112 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์งานศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

จํานวน 3 รายการ         40,000.00         40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี จํากัด บ.เอ็ม ดี ซี จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 569/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

113 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ       112,000.00       112,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 600/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

114 จดัซ้ือวสัดุส่ิงพิมพ์/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 584/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

115 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ           9,500.00          9,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 585/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

116 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 3 รายการ         17,000.00         17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกิจศูนยข์้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

วสิาหกิจศูนยข์้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 589/2563 ลว. 16 ธ.ค. 02

117 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           8,537.76          8,537.76 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 597/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

118 จา้งเหมาสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย/์งาน
เทคนิคการแพทย์

จํานวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เค.เอฟ.ดับบลิว.ไมโคร
ซายน์

บ.เค.เอฟ.ดับบลิว.ไมโคร
ซายน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 601/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

119 จดัซ้ือวสัดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           7,318.80          7,318.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 603/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

120 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายและวสัดุการแพทย/์
งานซักฟอก

จํานวน 8 รายการ       329,000.00       329,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส แอนด์ ที ซัพพลาย ร้าน เอส แอนด์ ที ซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 486/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

121 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ       281,960.00       281,960.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี จํากัด บ.เอ็ม ดี ซี จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 359/2563 ลว. 18 พ.ย. 62

122 จดัซ้ือวสัดุการแพทย/์งานกายภาพบําบัด จํานวน 1 รายการ         18,000.00         18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 632/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
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(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

โรงพยาบาลกุมภวาปี
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

123 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/งานผู้ป่วยนอก 2 จํานวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปริญญาบุค๊เซนเตอร์ ร้านปริญญาบุค๊เซนเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 624/2563 ลว. 19 ธ.ค. 62

124 จา้งเหมาบริการต่อเติมอาคาร/งานจา่ย
กลาง

จํานวน 1 รายการ       185,400.00       185,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พรจตุรงค์ หจก.พรจตุรงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 386/2563 ลว. 20 พ.ย. 62

125 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 25 รายการ         59,876.00         59,876.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดับเบิล้เอ เทรดด้ิง ร้านดับเบิล้เอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 663/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

126 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 5 รายการ         47,640.00         47,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สกลนิวเวฟ จํากัด บ.สกลนิวเวฟ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 662/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

127 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ           7,560.00          7,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เอ็ม เอ็น เซอร์วสิ เอ็ม เอ็น เซอร์วสิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 661/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

128 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         44,940.00         44,940.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด 
จํากัด

บ.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 660/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

129 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 3 รายการ           1,170.00          1,170.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ร้านวทิยาภรณ์ หจก.ร้านวทิยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 659/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

130 จา้งเหมาบริการต่อเติมอาคาร/งานจา่ย
กลาง

จํานวน 3 รายการ         53,278.00         53,278.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พรจตุรงค์ หจก.พรจตุรงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 597/2563 ลว. 2 ธ.ค. 62

131 จา้งเหมาบริการจดัทําชั้นวางน้ํายาล้าง
ไต/คลินิคล้างไต

จํานวน 1 รายการ         13,000.00         13,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายคงคา  เพียรยิง่ นายคงคา  เพียรยิง่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 631/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที ่1-31  ธนัวาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

132 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย/งานซักฟอก จํานวน 4 รายการ       236,320.00       236,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ที ซัพพลาย บ.เอส แอนด์ ที ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 625/2563 ลว. 19 ธ.ค. 62

133 ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการ GPS เดือน 
ธ.ค.62/ทะเบียนรถ นข-4236 กบ-5658 
นข-6598 นข-4419

จํานวน 4 รายการ           1,498.00          1,498.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น
 เซอร์วสิ จํากัด

บ.เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น
 เซอร์วสิ จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 516/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

134 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ตศูนยเ์รียนรู้
 องค์กรแพทย์

จํานวน 1 รายการ             749.00             749.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 478/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

135 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ตคลินิคหมอ
ครอบครัว

จํานวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 479/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

136 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ต
โรงพยาบาลฯ

จํานวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 480/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

137 จา้งเหมาบริการ BMS-HOSxP จํานวน 1 รายการ         41,705.00         41,705.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล 
ซอฟแวร์ จํากัด

บ.บางกอก เมดิคอล 
ซอฟแวร์ จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 633/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

138 จา้งเหมาบริการตรวจเคร่ืองบริการ 
CT-SCAN

จํานวน 1 รายการ       798,450.00       798,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล 
มีเดีย

หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล 
มีเดีย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 578/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62

139 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ 556/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

140 จํานวน รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาตํ่าสุด

เลขที่ ลว.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































