
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ             749.00             749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 787/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

2 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 880/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

3 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 879/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน พ.ค. 63

จํานวน 1 รายการ       159,660.00       159,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 102/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

5 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ ประจําเดือน มี.ค.
63

จํานวน 1 รายการ       174,122.40       174,122.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/80.
1/2562

ลว. 26 ก.ย. 62

6 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/018
/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

7 ค่าจ้างจัดทําข้าวต้มผู้ป่วยเบาหวาน จํานวน 1 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ น.ส.พรชนก  ศรีสุวรรณ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1496.1/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

8 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ค่าอาหารผู้ป่วย จํานวน 15 รายการ       117,867.00       117,867.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1425/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

10 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

11 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

12 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

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

เลขที 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

13 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

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

เลขที 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

14 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

15 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

16 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

17 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

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

เลขที 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

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

เลขที 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

19 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.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

20 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน พ.ค.63

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

เลขที 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

21 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 17 รายการ           6,531.00          6,531.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นรักษ์ น้ําดื ม ต้นรักษ์ น้ําดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1365/2563 ลว. 5 พ.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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

เลขที 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

23 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั๊วหลง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั๊วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

24 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.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

25 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุบรรณ  อะนุเวช นางสุบรรณ  อะนุเวช คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 910/2563 ลว. 3 ก.พ. 63

26 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           8,540.00          8,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1491/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

28 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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

เลขที 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

29 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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

เลขที 003/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

30 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.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

31 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญถัน  เนตรชาติ นางบุญถัน  เนตรชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

32 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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

เลขที 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

33 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.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

34 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จันโส น.ส.กรรณิกา  จันโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

35 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเขียว ดอนแสง นางเขียว ดอนแสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 013/2563 ลว. 1 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

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

เลขที 456/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

37 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.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

38 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรุจิรา  พลวาปี นางรุจิรา  พลวาปี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1190/2563 ลว. 31 มี.ค. 63

39 จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จํานวน 1 รายการ           2,782.00          2,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พัฒนายนต์1978 หจก. ฮ.พัฒนายนต์1978 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1499/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

40 ค่าเช่าเครื องควบคุมการให้สารละลาย 
เดือน พ.ค.63

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/074
/2562

ลว. 6 ก.ย. 63

41 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 1 รายการ         26,068.00         26,068.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1497/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

42 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง จํานวน 1 รายการ     4,420,000.00     4,420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พีที.ควอลิต้ีโฮม หจก. พีที.ควอลิต้ีโฮม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/015
/2563

ลว. 11 ก.พ. 63

43 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานกายภาพ จํานวน 1 รายการ           7,600.00          7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1498/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

44 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 25 รายการ         48,390.00         48,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1489/2563 ลว. 27 พ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 3 รายการ         37,236.00         37,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1488/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

46 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กุมภวาปีเครื องมือแพทย์ กุมภวาปีเครื องมือแพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1487/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

47 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         47,640.00         47,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1480/2563 ลว. 26 พ.ค. 63

48 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 31 รายการ         75,744.00         75,744.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1486/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

49 จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน พ.ค.63 จํานวน 1 รายการ           5,600.00          5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1517/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

50 จ้างเหมาบริการตรวจเลือด เดือน พ.ค.64 จํานวน 1 รายการ         32,199.64         32,199.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1516/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

51 จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน พ.ค.63 จํานวน 1 รายการ         69,150.00         69,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1515/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

52 จ้างเหมาบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
เดือน พ.ค.63

จํานวน 1 รายการ           9,135.00          9,135.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตรเทค หจก. อุดรไซโตรเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1514/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

53 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/แพทย์แผน
ไทย,คลินิกหมอครอบครัว

จํานวน 2 รายการ           2,428.00          2,428.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1521/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ห้องคลอด จํานวน 2 รายการ           2,098.00          2,098.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1520/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

55 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จํานวน 1 รายการ           8,500.00          8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1502/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

56 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จํานวน 1 รายการ           7,600.00          7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1503/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

57 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จํานวน 1 รายการ           7,600.00          7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1504/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

58 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จํานวน 1 รายการ         17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1505/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

59 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมหญิง,
ห้องคลอด

จํานวน 2 รายการ         14,400.00         14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1512/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

60 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 15 รายการ         15,263.55         15,263.55 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อร่ามการไฟฟ้า-ประปา ร้าน อร่ามการไฟฟ้า-
ประปา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1506/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

61 จ้างซ่อมเครื องปั้มเย็นซิลเลอร์ จํานวน 4 รายการ         56,389.00         56,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ธนเมธา ซัพพลาย บจ. ธนเมธา ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1508/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

62 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/จ่ายกลาง จํานวน 2 รายการ         28,200.00         28,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล 
ซัพพลาย

หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล 
ซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1518/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 3 รายการ         12,412.00         12,412.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1509/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 2 รายการ         15,515.00         15,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1510/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

65 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 3 รายการ           8,239.00          8,239.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1511/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

66 จ้างซ่อมหัวจ่ายระบบก๊าซ จํานวน 2 รายการ         34,026.00         34,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพีเมดิคอลซิสเท็ม
เซอร์วิส

บจ. เอสพีเมดิคอลซิสเท็ม
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1507/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

67 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งานพัฒนา
คุณภาพ

จํานวน 2 รายการ           3,980.00          3,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1495/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

68 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ           9,300.00          9,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1494/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

69 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งานผู้ป่วย
นอก2,งานเวชระเบียน

จํานวน 3 รายการ         51,000.00         51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1493/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

70 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กฉ-5918

จํานวน 8 รายการ           6,380.00          6,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋จิ๋วเจริญยนต์ อู๋จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1500/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

71 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-4419

จํานวน 1 รายการ           3,350.00          3,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู๋จิ๋วเจริญยนต์ อู๋จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1501/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ ประจําเดือน พ.ค.
63

จํานวน 68 รายการ         48,442.00         48,442.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/80.
1/2562

ลว. 26 ก.ย. 62

73 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ ตึกผู้ป่วยพิเศษ
 60 เตียง

จํานวน 3 รายการ         57,400.00         57,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1534/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

74 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ ตึกผู้ป่วยพิเศษ
 60 เตียง

จํานวน 5 รายการ         78,500.00         78,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1526/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63

75 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ ตึกผู้ป่วยพิเศษ 60 
เตียง

จํานวน 5 รายการ         24,480.00         24,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1535/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

76 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 1 รายการ         13,377.00         13,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1539/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

77 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ         18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/007
/2563

ลว. 21 ต.ค. 62

78 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จํานวน 1 รายการ       350,000.00       350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1522/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

79 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ         45,115.69         45,115.69 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1540/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

80 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8 รายการ         29,960.00         29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ธนเมธา ซัพพลาย บจ. ธนเมธา ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1525/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-4236

จํานวน 11 รายการ           7,438.11          7,438.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จําหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จําหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1541/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

82 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กพ-4236

จํานวน 12 รายการ           5,415.27          5,415.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สยามนิสสัน  อุดรธานี บจ. สยามนิสสัน  อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1542/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

83 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานบัญชี จํานวน 1 รายการ           5,100.00          5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อุดรพลาสติก บจ. อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1531/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

84 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 2 รายการ         27,000.00         27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง 
กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1523/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

85 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/โภชนาการ จํานวน 2 รายการ           4,485.00          4,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1519/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

86 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โภชนาการ จํานวน 1 รายการ         27,734.40         27,734.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิคฟาร์มา บจ. ซิลลิคฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1549/2563 ลว. 8 มิ.ย. 63

87 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ตึกสูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         13,274.64         13,274.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิคฟาร์มา บจ. ซิลลิคฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1548/2563 ลว. 8 มิ.ย. 63

88 ค่าบริการสาธารณูปโภค/GPS เดือน พ.ค.
63

จํานวน 1 รายการ           1,498.00          1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์
เมชั น

บจ. เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์
เมชั น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1524/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

89 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอสจีเทรดด้ิง หจก. เอสจีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1532/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ             950.00             950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1538/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

91 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ         23,000.00         23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1556/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63

92 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ         46,427.09         46,427.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1555/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63

93 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ           1,720.00          1,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1536/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

94 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โภชนาการ จํานวน 1 รายการ         13,867.20         13,867.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิคฟาร์มา บจ. ซิลลิคฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1529/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

95 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษ 1 ห้อง จํานวน 1 รายการ       193,280.00       193,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารมย์ จันทรเสนา นายอารมย์ จันทรเสนา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1513/2563 ลว. 2 มิ.ย. 63

96 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษรวม จํานวน 1 รายการ       247,520.00       247,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญนํา  พุฒขุนทด นายบุญนํา  พุฒขุนทด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1424/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

97 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานสูตินรีเวช
กรรม

จํานวน 1 รายการ           3,250.00          3,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1569/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

98 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/แพทย์
แผนไทย

จํานวน 1 รายการ           4,980.00          4,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1560/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานรับบริจาคโลหิต จํานวน 4 รายการ           3,660.00          3,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บิ๊ก ป ซูเปอร์มาร์ท บจ. บิ๊ก ป ซูเปอร์มาร์ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1530/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

100 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 1 รายการ         13,475.00         13,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1559/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63

101 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1557/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63

102 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จํานวน 7 รายการ         52,600.00         52,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1558/2563 ลว. 9 มิ.ย. 63

103 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ห้องคลอด,
ศัลยกรรมกระดูก

จํานวน 19 รายการ         44,120.00         44,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1570/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

104 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           2,900.00          2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1584/2563 ลว. 12 มิ.ย. 63

105 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ           6,700.00          6,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1597/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

106 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ค่าอาหารผู้ป่วย จํานวน 15 รายการ       112,455.00       112,455.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1492/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

107 ค่าบริการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภค จํานวน 20 รายการ         16,499.40         16,499.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย)

บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1576/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือวัสดุวัตถุดิบ จํานวน 1 รายการ             180.00             180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1583/2563 ลว. 12 มิ.ย. 63

109 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน 6 รายการ         11,150.00         11,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1592/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

110 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน/
เครื องปรับอากาศ

จํานวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1591/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

111 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ ดือน พ.ค.63 จํานวน 86 รายการ         64,178.80         64,178.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/80.
1/2562

ลว. 26 ก.ย. 62

112 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมหญิง จํานวน 2 รายการ         36,060.00         36,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1590/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

113 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ           3,177.00          3,177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตลเลียม หจก. ธวัชปิโตลเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1585/2563 ลว. 12 มิ.ย. 63

114 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/หอผู้ป่วยหนัก จํานวน 2 รายการ         83,800.00         83,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1600/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

115 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน/เครื องปั้มน้ํา จํานวน 9 รายการ         16,831.10         16,831.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคมล้ิงค์ ซัพพลาย หจก. เคมล้ิงค์ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1593/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

116 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           4,725.00          4,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1602/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 7 รายการ           2,480.00          2,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1601/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

118 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ป่วย จํานวน 1 รายการ         13,279.00         13,279.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1599/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

119 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 2 รายการ           7,982.20          7,982.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตัลแลป บจ. พีซีเด็นตัลแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1605/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

120 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 30 รายการ         26,910.00         26,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1606/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

121 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ           1,016.50          1,016.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตัลแลป บจ. พีซีเด็นตัลแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1603/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

122 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ           2,033.00          2,033.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตัลแลป บจ. พีซีเด็นตัลแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1609/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

123 จ้างจัดทําตรายาง/งานป้องกันและควบคุม
โรค

จํานวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1612/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63

124 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โครงการทําน้ํายา
เอนกประสงค์

จํานวน 3 รายการ           2,462.00          2,462.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางหนูลักษณ์  ศรีพันดอน นางหนูลักษณ์  ศรีพันดอน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1596/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63

125 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โครงการทําน้ํายา
เอนกประสงค์

จํานวน 1 รายการ             210.00             210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1605.1/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานกายภาพ จํานวน 1 รายการ             800.00             800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังแสงไทย ร้าน ต้ังแสงไทย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1604.1/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

127 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานกายภาพ จํานวน 1 รายการ             500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังแสงไทย ร้าน ต้ังแสงไทย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1604.1/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

128 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานกายภาพ จํานวน 1 รายการ               72.00              72.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. กุมภวาปีเครื องเขียน หจก. กุมภวาปีเครื องเขียน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1613/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63

129 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานกายภาพ จํานวน 2 รายการ           1,320.00          1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณคอนกรีต-บล็อก ร้าน รุ่งอรุณคอนกรีต-บล็อก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1610/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

130 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิ
เศา 60 เตียง

จํานวน 2 รายการ           2,100.00          2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. ซิต้ี เจน หสม. ซิต้ี เจน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1623/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

131 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1624/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

132 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 5 รายการ           2,600.00          2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1617/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

133 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/ตึกผู้ป่วยพิเศษ 60 
เตียง

จํานวน 2 รายการ           1,187.00          1,187.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1618/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

134 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ตึกผู้ป่วยพิเศษ 
60 เตียง

จํานวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรเทเลคอม 2555 หจก. อุดรเทเลคอม 2555 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1620/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/คลินิกพิเศษ จํานวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรเทเลคอม 2555 หจก. อุดรเทเลคอม 2555 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1620/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

136 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/บ่อบําบัด
น้ําเสีย

จํานวน 1 รายการ           9,250.00          9,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1622/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

137 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานบริจาคโลหิต จํานวน 11 รายการ           5,738.00          5,738.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1619/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

138 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบํารุง จํานวน 2 รายการ           7,383.00          7,383.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1621/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

139 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิ
เศา 60 เตียง

จํานวน 2 รายการ             791.00             791.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1611/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63

140 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/จ่ายกลาง จํานวน 5 รายการ       273,250.00       273,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1608/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

141 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/กุมารเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         16,000.00         16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1625/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63

142 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 2 รายการ             601.00             601.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1629/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63

143 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โครงการทําน้ํายา
เอนกประสงค์

จํานวน 1 รายการ             210.00             210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1614/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/งาน
พัฒนาคุณภาพ

จํานวน 5 รายการ         91,458.00         91,458.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ งมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1607/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63

145 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานผู้ป่วยนอก จํานวน 1 รายการ         16,000.00         16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1634/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63

146 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานจ่ายกลาง จํานวน 2 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โพสเฮลท์แคร์ บจ. โพสเฮลท์แคร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1626/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63

147 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/ออกซิเจนเหลว จํานวน 1 รายการ         46,504.13         46,504.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1627/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63

148 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ตึกผู้ป่วยพิเศษ 
60 เตียง

จํานวน 1 รายการ           8,500.00          8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1628/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63

149 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 4 รายการ         47,060.00         47,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1616/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63

150 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 21 รายการ         23,816.06         23,816.06 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1615/2563 ลว. 18 มิ.ย. 63

151 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานโสตทัศนศึกษา จํานวน 2 รายการ           2,610.00          2,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1653/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63

152 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/กายภาพ จํานวน 1 รายการ             260.00             260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1635/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

153 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.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

154 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

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

155 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุบรรณ  อะนุเวช นางสุบรรณ  อะนุเวช คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 910/2563 ลว. 3 ก.พ. 63

156 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1491/2563 ลว. 27 พ.ค. 63

157 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           9,840.00          9,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั๊วหลง น.ส.จันทร์เพ็ญ  พั๊วหลง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 010/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

158 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

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

เลขที 007/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

159 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนัน นางพิศสุดา  โกนัน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 001/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

160 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญถัน เนตชาติ นางบุญถัน เนตชาติ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 011.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

161 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรุจิรา  พลวาปี นางรุจิรา  พลวาปี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1190/2563 ลว. 31 มี.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

162 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ศรีวัฒ นางนิภาพร  ศรีวัฒ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 008/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

163 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

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

164 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.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

165 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

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

เลขที 456/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

166 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

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

เลขที 1496/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

167 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จันโส น.ส.กรรณิกา  จันโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 004/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

168 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.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

169 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก จันทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 006/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

170 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด เดือน 
มิ.ย.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



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

171 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

จํานวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ นางบุญธรรม สีบริบูรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 091/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

172 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

173 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

174 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

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

เลขที 092/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

175 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

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

เลขที 093/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

176 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

177 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

178 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

179 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

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

เลขที 089/2563 ลว. 9 ต.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

180 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

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

เลขที 087/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

181 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.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

182 จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
เดือน ม.ิย.63

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

เลขที 088/2563 ลว. 9 ต.ค. 62

183 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบํารุง จํานวน 3 รายการ         15,870.00         15,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1650/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63

184 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบํารุง จํานวน 3 รายการ           1,370.00          1,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1649/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63

185 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
พิเศษ 60 เตียง

จํานวน 2 รายการ         56,320.00         56,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1639/2563 ลว. 24 มิ.ย. 63

186 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิ
เศา 60 เตียง

จํานวน 3 รายการ         16,542.00         16,542.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1648/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63

187 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ม.ิย. 63

จํานวน 1 รายการ       159,660.00       159,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 102/2563 ลว. 29 พ.ย. 62

188 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/สํารองคลัง จํานวน 3 รายการ         35,952.00         35,952.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1640/2563 ลว. 24 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

189 ค่าเช่าเครื องให้สารละลาย มิ.ย.63 จํานวน 1 รายการ         47,250.00         47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/074
/2562

ลว. 6 ก.ย. 63

190 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 880/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

191 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 879/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

192 ค่าบริการบํารุงรักษาลิฟท์ พ.ค.63 จํานวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์
 เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

193 ค่าบริการบํารุงรักษาลิฟท์ มิ.ย.63 จํานวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์
 เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

194 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/สํารองคลัง จํานวน 1 รายการ           7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดรไอที ร้าน อุดรไอที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1641/2563 ลว. 24 มิ.ย. 63

195 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน 
มิ.ย.63

จํานวน 1 รายการ           3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/018
/2563

ลว. 31 มี.ค. 63

196 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ค่าอาหารผู้ป่วย จํานวน 15 รายการ       119,909.00       119,909.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1594/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63

197 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทย/ุตึกพิเศษ 60 
เตียง

จํานวน 3 รายการ         18,843.00         18,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1636/2563 ลว. 23 มิ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-30  มิถุนายน 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

198 จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจ  SWAB 
ROOM

จํานวน 1 รายการ       107,000.00       107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจเอส เอนจิ
เนียริ ง เซอร์วิส จํากัด

บริษัท พีบีเจเอส เอนจิ
เนียริ ง เซอร์วิส จํากัด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1543/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

199 จ้างปรับปรุงประตู-หน้าต่างห้องพยาธิ
วิทยา

จํานวน 4 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทอง 2017 หจก.เจริญทอง 2017 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1527/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63

200 ซ่อมแซมเดินท่อระบบน้ําปะปา จํานวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นซี ร้านเอ็นซี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1571/2563 ลว. 10 มิ.ย. 63

201 จ้างซ่อมแซมเครื องกําเนิดไฟฟ้าอาคาร 
114 เตียง

จํานวน 6 รายการ         78,500.00         78,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.เคมิคอล ร้าน เจ.พ.ีเคมิคอล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1449/2563 ลว. 16 พ.ค. 63

202 ค่าบริการสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ             749.00             749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 787/2563 ลว. 3 มี.ค. 63

203 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ิย.63 จํานวน 1 รายการ         87,565.00         87,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ขุนพลปิโตรเลียม บจ. ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 045/2562 ลว. 31 พ.ค. 63

204 จํานวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

205 จํานวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.


