
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 จ้างเหมาจัดท าข้าวต้มผู้ป่วยเบาหวาน 

ต.ค.63
จ านวน 1 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก ศรีสุวรรณ น.ส.พรชนก ศรีสุวรรณ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 023/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

2 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 400/2564 ลว. 27 พ.ย. 63

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         43,014.00         43,014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 389/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         33,750.00         33,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อุดรพลาสติก บจ. อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 390/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยพิเศษ จ านวน 4 รายการ         39,590.00         39,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอบโซลูท อินดัสตรี
(2006)

บจ. แอบโซลูท อินดัสตรี
(2006)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 391/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

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

เลขที 413/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

7 จ้างติดต้ังสายไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 1 รายการ         11,800.00         11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามัญ อ้อมนอก นายสามัญ อ้อมนอก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 422/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ           4,290.00          4,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 388/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

9 จ้างเหมาติดต้ังประตูห้องพักแพทย์ จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันต์ วงอินตา นายอนันต์ วงอินตา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 396/2564 ลว. 27 พ.ย. 63

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาจัดท าข้าวต้มผู้ป่วยเบาหวาน 
พ.ย.63

จ านวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พรชนก ศรีสุวรรณ น.ส.พรชนก ศรีสุวรรณ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 209/2564 ลว. 2 พ.ย. 63

11 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ         13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โกร๊ธ ซัพพลาย บจ. โกร๊ธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 409/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/งาน
โสตทัศนศึกษา

จ านวน 1 รายการ         79,000.00         79,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 410/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

13 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานซักฟอก จ านวน 3 รายการ       494,000.00       494,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 395/2564 ลว. 27 พ.ย. 63

14 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื องนึ งฆ่าเชื้อ จ านวน 1 รายการ         21,000.00         21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. น าวิวัฒน์การช่าง
(1992)

บจ. น าวิวัฒน์การช่าง
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 425/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

15 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         13,377.00         13,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง 
ออโต้แพค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 424/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

16 ซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข-
4236

จ านวน 6 รายการ           1,940.00          1,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 423/2564 ลว. 1 ธ.ค. 63

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/กลุ่มการพยาบาล จ านวน 1 รายการ           5,890.00          5,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์
มอลล์

บจ. เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์
มอลล์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 441/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

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

เลขที 439/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ         12,650.00         12,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ไทยพิพัฒน์ทูล 
แอนด์โฮมมาร์ท

บมจ. ไทยพิพัฒน์ทูล 
แอนด์โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 442/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           9,370.00          9,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ไทยพิพัฒน์ทูล 
แอนด์โฮมมาร์ท

บมจ. ไทยพิพัฒน์ทูล 
แอนด์โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 435/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

21 จ้างเหมาบริการย้ายเครื องปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ         14,000.00         14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา  ธราสินถิร
ธาดา

น.ส.ณัฏฐณิชา  ธราสินถิร
ธาดา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 408/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/จ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทอีส เมดิคอ
ลซัพพลาย

หจก. นอร์ทอีส เมดิคอ
ลซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 434/2564 ลว. 2 ธ.ค. 64

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ศัลยกรรมและ
หอผู้ป่วยหนัก

จ านวน 2 รายการ         10,100.00         10,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์
มอลล์

บจ. เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์
มอลล์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 438/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

24 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ       282,000.00       282,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 433/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ       172,240.00       172,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 432/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

26 ค่าบริการติดต้ัง GPS เดือน ต.ค.63 จ านวน 1 รายการ           5,189.50          5,189.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอ๊บโซลูท โซลูชั น บจ. แอ๊บโซลูท โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 430/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

27 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปท าลาย จ านวน 1 รายการ         45,280.00         45,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 426/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ         30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไดรว์เด็นทั ล อินคอร์
ปอเรชั น

บจ. ไดรว์เด็นทั ล อินคอร์
ปอเรชั น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 427/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         28,800.00         28,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 444/2564 ลว. 3 ธ.ค. 63

30 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ           9,850.00          9,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ต.
เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ต.
เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2564

ลว. 28 ต.ค. 63

31 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 33 รายการ         91,930.00         91,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 454/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           2,160.00          2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 445/2564 ลว. 3 ธ.ค. 63

33 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         14,400.00         14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้าง โอไบรท์ ห้าง โอไบรท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 455/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

34 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         17,460.00         17,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดร ไอที ร้าน อุดร ไอที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 453/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         16,400.00         16,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 452/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

36 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           4,300.00          4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 459/2563 ลว. 7 ธ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 461/2563 ลว. 7 ธ.ค. 63

38 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 4 รายการ         16,191.24         16,191.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 462/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

39 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ออกซิเจนเหลว จ านวน 1 รายการ       186,799.16       186,799.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอร์ลิควิด (ประเทศ
ไทย)

บจ. แอร์ลิควิด (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 463/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

40 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ก.ย.63 จ านวน 1 รายการ           1,260.00          1,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 456/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

41 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ต.ค.63 จ านวน 1 รายการ           7,315.00          7,315.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 464/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

42 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง หจก. ศุภเจตน์ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 458/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

43 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/จ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ             500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 471/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

44 ซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กว-
2571

จ านวน 3 รายการ           1,290.00          1,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 465/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

45 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 10 รายการ         77,962.00         77,962.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 411/2564 ลว. 30 พ.ย. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

46 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 1 รายการ       978,500.00       978,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/006
/2564

ลว. 24 พ.ย. 63

47 ซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กพ-
546

จ านวน 3 รายการ           1,430.00          1,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 466/2564 ลว. 7 ธ.ค. 63

48 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 12 รายการ           5,973.00          5,973.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. วาวา2559 บจ. วาวา2559 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 473/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

49 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอสจีเทรดด้ิง หจก. เอสจีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 472/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

50 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/จ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ             900.00             900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โชคชัยเฟอร์นิเจอร์ ร้าน โชคชัยเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 474/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

51 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 รายการ           1,140.19          1,140.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ท
เวอร์ค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 412/2564 ลว. 30 พ.ย. 63

52 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         19,350.00         19,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ต.
เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ต.
เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2564

ลว. 28 ต.ค. 63

53 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/งานซักฟอก จ านวน 4 รายการ       486,000.00       486,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 486/2564 ลว. 9 ธ.ค. 63

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/จ่ายกลาง จ านวน 3 รายการ           6,680.00          6,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย ร้าน เอ็น ที ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 515/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

55 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/ข้าวสารอาหารผู้ป่วย จ านวน 10 รายการ         80,167.00         80,167.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 485/2564 ลว. 9 ธ.ค. 63

56 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 1 รายการ       480,000.00       480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ยูเนี ยน ฮอสปิตัส โปร
ดักส์

บจ. ยูเนี ยน ฮอสปิตัส โปร
ดักส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 519/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

57 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/งานซักฟอก จ านวน 6 รายการ       176,500.00       176,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง ร้าน กิจเจริญ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 513/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ตึกศัลยกรรมกระดูก จ านวน 1 รายการ           5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน การลอง นาฬิกา ร้าน การลอง นาฬิกา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 478/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

59 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 3 รายการ         48,600.00         48,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอี๊ยย่งเฮง ร้าน เอี๊ยย่งเฮง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 477/2564 ลว. 8 ธ.ค. 63

60 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ     2,838,000.00     2,838,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. วีเมด อินเตอร์เทรด บจ. วีเมด อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/008
/2564

ลว. 26 พ.ย. 63

61 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานเอ็กซเรย์ จ านวน 1 รายการ     2,450,000.00     2,450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ศินะ เมด บจ. ศินะ เมด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/011
/2564

ลว. 2 ธ.ค. 63

62 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ         10,580.00         10,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 517/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

63 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ         10,400.00         10,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.สื อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ บจ. ว.สื อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 518/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี
วันที่  1-31  ธัรนวาคม 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

64 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ พ.ย.63 จ านวน 1 รายการ         92,300.00         92,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 516/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63

65 จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.


