
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 จ้างเหมาบริการเช่ามิเตอร์ปร้ินเตอร์/โรง

พยาบาลฯ
จํานวน 82 รายการ       111,064.00       111,064.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม

ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/002
/2563

ลว. 2 ก.ย. 62

2 จ้างเหมาบริการเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 
เดือน ม.ค.63/งานบริหารงานทั วไป

จํานวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น บ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 734/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         49,731.89         49,731.89 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอร์ ลิควิด จํากัด บ.แอร์ ลิควิด จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 706/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         65,661.83         65,661.83 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอร์ ลิควิด จํากัด บ.แอร์ ลิควิด จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 660/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         26,712.98         26,712.98 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอร์ ลิควิด จํากัด บ.แอร์ ลิควิด จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 660/2564 ลว. 10 ม.ค. 63

6 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 276 รายการ       111,295.00       111,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 602/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

7 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/สํารองคลัง จํานวน 19 รายการ           8,827.00          8,827.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นรักษ์ น้ําดื ม ร้านต้นรักษ์ น้ําดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 482/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

8 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 2 รายการ         39,889.60         39,889.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 703/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62

9 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ           3,609.00          3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธวัช ปิโตรเลียม หจก.ธวัช ปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 702/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  มกราคม 2563
ล าดบั

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



10 จดัซ้ือน้าํมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2563 จํานวน 56 รายการ         70,495.00         70,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขุนพล ปิโตรเลียม จํากัด บ.ขุนพล ปิโตรเลียม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 001/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

11 จ้างเหมาบริการเช่าเครื องอ่านและแปลง
สัญญาณภาพ งวดที  1 เดือน พ.ย. 62

จํานวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการเช่าเครื องอ่านและแปลง
สัญญาณภาพ งวดที  2 เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหอม  วันทาสวัสด์ิ นายหอม  วันทาสวัสด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

14 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสริม  เพง็ศรี นางเสริม  เพง็ศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางผ่องศรี  เจริญเพง็ นางผ่องศรี  เจริญเพง็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

16 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 086/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

17 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  พนัธะศรี นายสมคิด  พนัธะศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

18 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จิราวรรณ  สงเปลือย น.ส.จิราวรรณ  สงเปลือย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 459/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

19 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญถัน  เนตชาติ น.ส.บุญถัน  เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

20 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขียว  ดอนแสง นางเขียว  ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62



21 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพญ็  พั้วหลง น.ส.จันทร์เพญ็  พั้วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

22 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี  บัวทอง นางราตรี  บัวทอง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 012.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

23 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 014/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

24 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  สิทธิกุล นางแก้วตา  สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

25 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           9,740.00          9,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 002/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

26 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 005/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

27 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวัฒ นางนิภาพร  ศรีวัฒ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

28 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพศิสุดา  โกนันท์ นางพศิสุดา  โกนันท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

29 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จันทรทองรัตน์ นางเล็ก  จันทรทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

30 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ  จันใส น.ส.กรรณิการ  จันใส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

31 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           9,790.00          9,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสงค์ นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62



32 จา้งเหมาบริการทําความสะอาด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 009/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

33 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 091/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

34 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร์  ดีไร่ นางดวงจันทร์  ดีไร่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 090/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

35 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา  อ่วมสิน นางจิตรา  อ่วมสิน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 098/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

36 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สมใจ  นานาค น.ส.สมใจ  นานาค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 095/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

37 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววตา  สืบสิงห์คาร นางแววตา  สืบสิงห์คาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 094/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

38 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฟอืง  ศรีประเทศ นางเฟอืง  ศรีประเทศ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

39 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิตยา  รัตน์พนิิจ นางนิตยา  รัตน์พนิิจ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 63

40 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวลี  ทองจันทร์ นางบัวลี  ทองจันทร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 096/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

41 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ธ.ค. 62

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุมาลา  ลาหมื น น.ส.สุมาลา  ลาหมื น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 097/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

42 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน     
กง 796

จํานวน 2 รายการ           8,350.00          8,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่จิ๋วเจริญยนต์ อู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 705/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62



43 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน     
กบ 5658

จํานวน 4 รายการ           9,330.00          9,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่จิ๋วเจริญยนต์ อู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 704/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62

44 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องให้สารละลาย
ทางหลอดเลือด

จํานวน 5 รายการ         19,700.00         19,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 633/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62

45 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข
 2374 , กพ 546

จํานวน 3 รายการ             450.00            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ การยาง ร้านเอ๋ การยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 701/2563 ลว. 27 ม.ค. 63

46 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ           7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง งานอาชีวเวชกรรม งานอาชีวเวชกรรม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 325/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

47 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานยานพาหนะ จํานวน 1 รายการ           2,190.00          2,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 735/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

48 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ           9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 734/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

49 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ         18,840.00         18,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 733/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ         35,400.00         35,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 731/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

51 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ         27,250.00         27,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 730/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

52 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จํานวน 1 รายการ           3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด บ.บี.ดี.คอมพวิเตอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 729/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

53 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         56,000.00         56,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 737/2563 ลว. 3 ม.ค. 63



54 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้ วิทย/ุงานยานพาหนะ จํานวน 1 รายการ         48,000.00         48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ว สื อสาร จํากัด บ. ว สื อสาร จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 732/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

55 จัดซ้ือวัสดุสิ งพมิพ/์งานเวชระเบียนและ
สถิติ

จํานวน 1 รายการ           8,400.00          8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประชารักษ์การพมิพ์ ร้านประชารักษ์การพมิพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 736/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

56 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานการเงิน จํานวน 1 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปิงการพมิพ ์จํากัด บ.ปิงการพมิพ ์จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 738/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

57 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านฯ/งานซักฟอก จํานวน 1 รายการ         69,175.55         69,175.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 จํากัด

บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 689/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

58 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานสูตินรีเวชกรรม จํานวน 2 รายการ         14,278.08         14,278.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จํากัด บ.ดีเคเอสเอช จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 700/2563 ลว. 27 ธ.ค. 62

59 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ํางาน
อาคารจ่ายกลาง

จํานวน 1 รายการ         71,500.00         71,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรจตุรงค์ หจก.พรจตุรงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 686/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

60 จัดทําป้ายไวนิลวันเด็ก/คลินิคหมอ
ครอบครัว

จํานวน 1 รายการ             450.00            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 756/2563 ลว. 8 ม.ค. 63

61 จัดทําป้ายไวนิลต้อนรับผู้สวมหมวก
กันน๊อค/งานโสตทัศนศึกษา

จํานวน 1 รายการ             900.00            900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 758/2563 ลว. 8 ม.ค. 63

62 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน/งานห้องบัตร จํานวน 1 รายการ           4,980.00          4,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุดรศิริธรรมการไฟฟา้ หจก.อุดรศิริธรรมการไฟฟา้ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 749/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

63 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์ศูนย์เครื องมือ
แพทย์

จํานวน 1 รายการ         55,000.00         55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเซียโปร ซัพพลายส์ 
จํากัด

บ.เอเซียโปร ซัพพลายส์ 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 687/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

64 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์ศูนย์เครื องมือ
แพทย์

จํานวน 1 รายการ       220,000.00       220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเซียโปร ซัพพลายส์ 
จํากัด

บ.เอเซียโปร ซัพพลายส์ 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 688/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62



65 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/คลินิคหมอครอบครัว จํานวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไคฮวดจั น ร้านไคฮวดจั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 759/2563 ลว. 8 ม.ค. 63

67 จัดซ้ือวัตถุดิบ/งานอาชีวเวชกรรม จํานวน 2 รายการ           5,470.00          5,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมบูรณ์เวชการ หจก.สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 725/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

68 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ         21,700.00         21,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กัญญาโม จาํกัด บ.กัญญาโม จาํกัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 760/2563 ลว. 9/012563

69 จ้างเหมาบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
เดือน พ.ย. 62

จํานวน 1 รายการ           5,670.00          5,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไซโตเทค หจก.อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 750/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

70 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน/ตึกพเิศษ 60 ห้อง จํานวน 1 รายการ           5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ แอนด์ 
ผ้าม่าน

ร้านพรชัยแอร์ แอนด์ 
ผ้าม่าน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 761/2563 ลว. 9 ม.ค. 63

71 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 24 รายการ         52,152.00         52,152.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
จํากัด

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 762/2563 ลว. 9 ม.ค. 63

72 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ         26,549.60         26,549.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส จํากัด

บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 755/2563 ลว. 8 ม.ค. 63

73 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ธ.ค. 62 จํานวน 1 รายการ           1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส จํากัด

บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 751/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

74 ค่าตรวจทางห้องปฏบิัติการ จํานวน 160 รายการ         63,150.00         63,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 739/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

75 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/คลีนิคหมอครอบครัว จํานวน 1 รายการ           4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาภรณ์ หจก.วิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 757/2563 ลว. 8 ม.ค. 63

76 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 3 รายการ         17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 770/2563 ลว. 10 ม.ค. 63



77 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         38,400.00         38,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างโอ ไบร์ท ห้างโอ ไบร์ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 771/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

78 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         43,231.42         43,231.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แอร์ ลิควิด จํากัด บจ.แอร์ ลิควิด จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 776/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

79 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย/ุงานซ่อมบํารุง จํานวน 8 รายการ           3,664.50          3,664.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 772/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

80 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์

จํานวน 3 รายการ       304,050.00       304,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพอร์เฟค็ท์ เมดิคอล 
มีเดีย

หจก.เพอร์เฟค็ท์ เมดิคอล 
มีเดีย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/004
/2563

ลว. 8 ต.ค. 62

81 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์

จํานวน 3 รายการ       419,375.00       419,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพอร์เฟค็ท์ เมดิคอล 
มีเดีย

หจก.เพอร์เฟค็ท์ เมดิคอล 
มีเดีย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/004
/2563

ลว. 8 ต.ค. 62

82 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
3813-ตญ/งานยานพาหนะ

จํานวน 11 รายการ           6,507.21          6,507.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อุดรธานี บ.โตโยต้า อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 773/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

83 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกังหันบ่อบําบัด
น้ําเสีย/งานพทิักษ์และสิ งแวดล้อม

จํานวน 1 รายการ         93,000.00         93,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวฒัน์  กอ้งอนันต์พงศ์ นายภานุวฒัน์  ก้องอนันต์พงศ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 752/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

84 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 15 รายการ         90,880.00         90,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 740/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

85 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 9 รายการ         10,850.00         10,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 785/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

86 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 10 รายการ           6,740.00          6,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 786/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

87 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินฯงวดที  2

จํานวน 1 รายการ       155,000.00       155,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นันต์ธมนต์ คอน
สตรัคชั น

หจก.นันต์ธมนต์ คอน
สตรัคชั น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/012
/2563

ลว. 26 ธ.ค. 62



88 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ จํานวน 1 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.โอ.พ ีเมดิคอล หจก.เอ็น.โอ.พ ีเมดิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 783/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

89 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ       420,000.00       420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิด-เวสต์ เดนตอลกรุ๊ป 
จํากัด

บ.มิด-เวสต์ เดนตอลกรุ๊ป 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 754/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

90 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 2 รายการ           3,743.00          3,743.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธวัช ปิโตรเลียม หจก.ธวัช ปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 790/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

91 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานผู้ป่วยหนัก

จํานวน 2 รายการ           7,695.00          7,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 792/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

92 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานผู้ป่วยหนัก

จํานวน 3 รายการ         11,250.00         11,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 789/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

93 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานผู้ป่วยหนัก

จํานวน 2 รายการ           3,150.00          3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 787/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

94 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานผู้ป่วยหนัก

จํานวน 4 รายการ         12,530.00         12,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด บ.จําเริญแพทย์ภณัฑ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 788/2563 ลว. 14/2563

95 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานอายุรกรรมหญงิ จํานวน 1 รายการ           4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 791/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

96 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์สํานักงาน/
งานกุมารเวชกรรม

จํานวน 5 รายการ         13,400.00         13,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพนูทรัพย์ ร้านพนูทรัพย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 774/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

7 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 55 รายการ         51,140.00         51,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สายน้ําทิพย์เด็นตอลแล
บอราทอรี 

บ.สายน้ําทิพย์เด็นตอลแล
บอราทอรี 

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 775/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

98 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ           1,016.50          1,016.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พซีีเด็นตัล แลป จํากัด บ.พซีีเด็นตัล แลป จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 793/2563 ลว. 15 ม.ค. 63



99 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 2 รายการ           2,050.00          2,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 794/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

100 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านฯ/งานพทิักษ์
สิ งแวดล้อม

จํานวน 1 รายการ 35,994.80                35,994.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดมทรัพย์เรียลเอสเตรท
 2019 จํากัด

บ.อุดมทรัพย์เรียลเอสเตรท
 2019 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 753/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

101 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           2,100.00          2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 797/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

102 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

ร้านกุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 580/2563 ลว. 14 ม.ค. 63

103 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         48,640.00         48,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สกลนิวเวฟ บ.สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 806/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

104 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         13,200.00         13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาภรณ์ หจก.วิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 796/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

105 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 3 รายการ         57,444.00         57,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุดรพลาสติก จํากัด ร้านอุดรพลาสติก จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 795/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

106 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         14,045.00         14,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอ็ง หจก.บุญเอ็ง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 805/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

107 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกพเิศษ 60 
ห้อง

จํานวน 9 รายการ           5,312.00          5,312.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.สยามแมคโคร จํากัด บจ.สยามแมคโคร จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 825/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

108 จัดทําตรายาง/งานผู้ป่วยนอก จํานวน 2 รายการ           1,150.00          1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง JC Multimedia JC Multimedia คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 824/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

109 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภยั 
เดือนตุลาคม 2562

จํานวน 1 รายการ       159,660.00       159,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 798/2563 ลว. 15 ม.ค. 63



110 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภยั 
เดือนพฤศจิกายน 2562

จํานวน 1 รายการ       139,765.00       139,765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 799/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

111 จัดทําตรายาง/งานเวชกรรมสังคม จํานวน 3 รายการ           2,210.00          2,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุมภวาปีการพมิพ์ ร้านกุมภวาปีการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 823/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

112 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         25,680.00         25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด 
จํากัด

บ.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 822/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

113 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผก
 7945/งานยานพาหนะ

จํานวน 6 รายการ           1,940.00          1,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 821/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

114 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข
 4419/งานยานพาหนะ

จํานวน 6 รายการ           1,940.00          1,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 820/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

115 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน/สสจ.อุดรธานี จํานวน 3 รายการ         23,100.00         23,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 604/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62

116 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานห้องผ่าตัด จํานวน 2 รายการ           1,580.00          1,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 819/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

117 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์งานอายุรกรรม
หญงิ

จํานวน 1 รายการ       930,000.00       930,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรไลน์ อินสทรูเมนท์ หจก.โปรไลน์ อินสทรูเมนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด.

0032.301/014
ลว. 15 ม.ค. 63

118 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ/ยานพาหนะ จํานวน 1 รายการ           5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนครชัยแอร์ประดับยนต์ ร้านนครชัยแอร์ประดับยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 852/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

119 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         16,560.00         16,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม เอ็น เซอร์วิส ร้าน เอ็ม เอ็น เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 875/2563 ลว. 23 ม.ค. 63

120 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กพ
 546

จํานวน 2 รายการ           9,600.00          9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้านอู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 853/2563 ลว. 21 ม.ค. 63



121 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กพ
 547

จํานวน 3 รายการ           1,390.00          1,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส หจก.ตระกูลชัย  ออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 868/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

122 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว/สสจ.
อุดรธานี

จํานวน 1 รายการ           6,750.00          6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

บ.ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 638/2563 ลว. 22 ธ.ค. 62

123 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน/งานกายภาพ/
ตึกพเิศษ

จํานวน 6 รายการ         47,580.00         47,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีฟอร์นิเจอร์ ร้านพพีเีฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 854/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

124 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข
 1697

จํานวน 2 รายการ           7,150.00          7,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้านอู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 864/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

125 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ         15,921.60         15,921.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 847/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

126 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ         27,734.40         27,734.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 863/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

127 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานห้องผ่าตัด

จํานวน 1 รายการ         40,660.00         40,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก บ.เกท์ทิงเก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 862/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

128 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานอายุรกรรมหญงิ

จํานวน รายการ         35,000.00         35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 851/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

129 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานพทิักษ์สิ งแวดล้อม

จํานวน 1 รายการ         38,520.00         38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธนเมธา ซัพพลาย จํากัด บ. ธนเมธา ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 849/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

130 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์
งานพทิักษ์สิ งแวดล้อม

จํานวน 1 รายการ         41,730.00         41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ธนเมธา ซัพพลาย จํากัด บ. ธนเมธา ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 850/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

131 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์การแพทย/์งาน
จ่ายกลาง

จํานวน 3 รายการ         37,844.30         37,844.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําวิวัฒน์การช่าง จํากัด บ.นําวิวัฒน์การช่าง จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 848/2563 ลว. 21 ม.ค. 63



132 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         65,990.97         65,990.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอร์ ลิควิด จํากัด บ.แอร์ ลิควิด จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 869/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

133 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 3 รายการ         19,350.00         19,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน 
ตําบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 886/2563 ลว. 24 ม.ค. 63

134 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 28 รายการ         57,262.00         57,262.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 876/2563 ลว. 23 ม.ค. 63

135 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย/ุงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

จํานวน 1 รายการ         71,800.00         71,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ว สื อสาร จํากัด บ. ว สื อสาร จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 861/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

136 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/สํารองคลัง จํานวน 3 รายการ         47,665.00         47,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก.ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 885/2563 ลว. 24 ม.ค. 63

137 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 32 รายการ         78,168.00         78,168.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
จํากัด

บจ.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 884/2563 ลว. 24 ม.ค. 63

138 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/รพ.ห้วยเกิ้ง จํานวน 2 รายการ         19,902.00         19,902.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคมลิงค์ ซัพพลาย หจก.เคมลิงค์ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 883/2563 ลว. 24 ม.ค. 63

139 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 5 รายการ         94,940.00         94,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดรพลาสติก บ.อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 882/2563 ลว. 24 ม.ค. 63

140 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องคลอด จํานวน 1 รายการ       155,000.00       155,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นันต์ธมนต์ คอน
สตรัคชั น

หจก.นันต์ธมนต์ คอน
สตรัคชั น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/012
/2563

ลว. 26 ธ.ค. 62

141 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิตรา  อ่วมสิน นางจิตรา  อ่วมสิน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 098/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

142 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม  สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



143 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสริม  เพง็ศรี นางเสริม  เพง็ศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

144 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฟอืง  ศรีประเทศ นางเฟอืง  ศรีประเทศ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

145 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางผ่องศรี  เจริญเพง็ นางผ่องศรี  เจริญเพง็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

146 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววตา  สืบสิงห์คาร นางแววตา  สืบสิงห์คาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 094/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

147 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายหอม  วันทาสวัสด์ิ นายหอม  วันทาสวัสด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

148 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุมาลา  ลาหมื น น.ส.สุมาลา  ลาหมื น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 097/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

149 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบัวลี  ทองจันทร์ นางบัวลี  ทองจันทร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 096/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

150 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร์  ดีไร่ นางดวงจันทร์  ดีไร่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 090/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

151 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิตยา  รัตน์พนิิจ นางนิตยา  รัตน์พนิิจ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

152 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สมใจ  นานาค น.ส.สมใจ  นานาค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 095/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

153 จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพงิ เดือน ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 086/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



154 จ้างเหมาบริการเช่าเครื องอ่านแปลง
สัญญาณภาพ งวดที  3 เดือน ม.ค.63

จํานวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2563 ลว. 8 ต.ค. 62

155 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
โรงพยาบาลฯ

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

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 726/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

156 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
คลีนิคหมอครอบครัว

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

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 726/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

157 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จิราวรรณ  สงเปลือย น.ส.จิราวรรณ  สงเปลือย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 456/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

158 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 002/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

159 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 005/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

160 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 009/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

161 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ  จันใส น.ส.กรรณิการ  จันใส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

162 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           9,540.00          9,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพญ็  พั้วหลง น.ส.จันทร์เพญ็  พั้วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

163 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           9,740.00          9,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ นางสุดารัตน์  อินทวิเศษ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 014/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

164 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพศิสุดา  โกนันท์ นางพศิสุดา  โกนันท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62



165 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก  จันทรทองรัตน์ นางเล็ก  จันทรทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

166 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญถัน  เนตชาติ น.ส.บุญถัน  เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

167 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแก้วตา  สิทธิกุล นางแก้วตา  สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 003/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

168 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวัฒ นางนิภาพร  ศรีวัฒ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

169 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตรี  บัวทอง นางราตรี  บัวทอง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 012.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

170 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขียว  ดอนแสง นางเขียว  ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

171 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  พนัธะศรี นายสมคิด  พนัธะศรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

172 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
ม.ค. 63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสงค์ นางเสาวคนธ์  เลี ยมไธสงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

173 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/สํารองคลัง จํานวน 16 รายการ           8,379.00          8,379.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นรักษ์ น้ําดื ม ร้านต้นรักษ์ น้ําดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 741/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

174 จัดซ้ือวัสดุสิ งพมิพ/์สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 896/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

175 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ       120,137.00       120,137.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 812/2563 ลว. 16 ม.ค. 63



176 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์งานห้องผ่าตัด จํานวน 1 รายการ     1,025,000.00     1,025,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด.

0032.301/004
ลว. 8 ต.ค. 62

177 ค่าสาธารณูปโภค/อินเตอร์เน็ตศูนย์เรียนรู้
 องค์กรแพทย์

จํานวน 1 รายการ             749.00            749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

บ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
 จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 724/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

178 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย/์งานศัลยกรรม
กระดูก/งานอายุรกรรมหญงิ

จํานวน 1 รายการ       359,000.00       359,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 897/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

179 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น จํากัด บ.ไอคิว โอเอ โซลูชั น จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 005/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

180 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องพเิศษตึกเด็ก จํานวน 1 รายการ       750,000.00       750,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ประภาคาร 529 จํากัด บ.ประภาคาร 529 จํากัด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด 

0032.301/013
/2562

ลว. 3 ม.ค. 63

181 จํานวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.


