
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 3 รายการ       459,000.00       459,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีแอนด์ดีเมดไลน์ ร้าน ดีดีแอนด์ดีเมดไลน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

12/2562
ลว. 15 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,461.00          2,461.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

23/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           2,106.00          2,106.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

23/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

4 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,860.00          1,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

23/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

5 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           2,020.00          2,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

23/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

6 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ             596.00             596.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด เลขที 

อด
0032.301/0

23/2562
ลว. 28 ม.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

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 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           6,390.00          6,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 767/2562 ลว. 31 ม.ค. 62

8 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 29 รายการ         15,090.00         15,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 768/2562 ลว. 31 ม.ค. 62

9 จ้างเหมาบริการระบบสายไฟออฟติก จ านวน 5 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามัญ  อ้อมนอก นายสามัญ  อ้อมนอก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 772/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ห้องจ่าย จ านวน 3 รายการ         12,150.00         12,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 773/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและร้ือถอนเสาธง จ านวน 1 รายการ       470,000.00       470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พรจุรงค์ หจก. พรจตุรงค์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
16/2562

ลว. 16 ม.ค. 62

12 จ้างร้ือถอนเสาไฟฟ้าและโครงหลังคาเหล็ก จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  หมีกุละ นางสุพรรณี  หมีกุละ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 789/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

13 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื ม ดี-พลัส ร้าน น้ าดื ม ดี-พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 790/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

14 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 2 รายการ           6,500.00          6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั น
แนล

บจ. ฮอลลีวู้ด อินเตอร์
เนชั นแนล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 774/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

15 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           1,156.00          1,156.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           1,191.00          1,191.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

17 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ             903.00             903.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

18 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           3,912.00          3,912.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

19 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 5 รายการ             425.00             425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

20 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ             690.00             690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

21 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           1,910.00          1,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

22 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,950.00          2,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

23 จ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา อาคาร3 ชั้น1 จ านวน 5 รายการ       499,000.00       499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ าพร  ศรีพันธ์ นายอ าพร  ศรีพันธ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
15/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

24 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           6,360.00          6,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 788/2562 ลว. 1 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           7,585.00          7,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 794/2562 ลว. 4 ก.พ. 62

26 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ       238,500.00       238,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
13/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

27 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           1,745.00          1,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

28 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           2,637.00          2,637.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

29 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 5 รายการ           1,775.00          1,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

30 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,245.00          2,245.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

31 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           2,095.00          2,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

32 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ านวน 1 รายการ           6,800.00          6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนวรรธน์ รุ่งเรือง ธนวรรธน์ รุ่งเรือง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 812/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

33 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกตา/งบ
บริจาค

จ านวน 1 รายการ       420,000.00       420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นิวอาย บจ. นิวอาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 718/2562 ลว. 25 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ห้องจ่าย จ านวน 5 รายการ           8,174.80          8,174.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 811/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานอาชีวเวชกรรม จ านวน 3 รายการ           4,660.00          4,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์เวชกราร หจก. สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 805/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/OPD1 จ านวน 5 รายการ           1,750.00          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั น ซีส
เทม

บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั น 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 806/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

37 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           3,609.00          3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 813/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

38 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์สูตินรีเวชกรรม/
งบบริจาค

จ านวน 1 รายการ       375,000.00       375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 720/2562 ลว. 25 ม.ค. 62

39 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์สูตินรีเวชกรรม/
งบบริจาค

จ านวน 1 รายการ       250,000.00       250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 719/2562 ลว. 25 ม.ค. 05

40 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           6,214.00          6,214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 809/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

41 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           6,742.00          6,742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 810/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

42 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 12 รายการ           2,322.00          2,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

43 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,425.00          2,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

44 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,305.00          2,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

45 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           2,162.00          2,162.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

46 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,505.00          2,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

47 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           1,447.00          1,447.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

48 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,445.00          1,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

49 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ/งบค่าเสื อม
2562/รพ.กุมภวาปี

จ านวน 1 รายการ       780,000.00       780,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
14/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

50 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ/งบค่าเสื อม
2562/รพ.สต.เชียงแหว

จ านวน 1 รายการ       705,000.00       705,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
14/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

51 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ/งบค่าเสื อม
2562/รพ.สต.บ้านผือ

จ านวน 1 รายการ       705,000.00       705,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
14/2562

ลว. 15 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

52 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ/งบค่าเสื อม
2562/รพ.สต.แชแล

จ านวน 1 รายการ       705,000.00       705,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
14/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ           3,360.00          3,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 821/2562 ลว. 6 ก.พ. 62

54 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 835/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

55 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์คงคลังพัสดุ จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีเครื องมือแพทย์ ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 853/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คงคลังพัสดุ จ านวน 4 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 836/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

57 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ         32,391.04         32,391.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 854/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

58 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           3,569.52          3,569.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 837/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

59 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             280.00             280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 838/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

60 ค่าสอบเทียบเครื องมือแพทย/์ห้องคลอด จ านวน 2 รายการ         54,000.00         54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โซวิค บจ. โซวิค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 855/2562 ลว. 8 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

61 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 41 รายการ         17,880.00         17,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 850/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

62 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 12 รายการ           1,849.00          1,849.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

63 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           1,155.00          1,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

64 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ             717.00             717.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

65 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           1,935.00          1,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

66 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           1,077.00          1,077.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

67 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           1,247.00          1,247.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

68 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,775.00          1,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

69 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 13 รายการ           3,183.00          3,183.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

70 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 12 รายการ           1,763.00          1,763.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

71 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         13,500.00         13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

72 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,105.00          2,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

73 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           1,436.00          1,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

74 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           2,135.00          2,135.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

75 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,685.00          1,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

76 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 14 รายการ           3,782.00          3,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

77 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 20 รายการ           6,632.00          6,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 851/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

78 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           5,101.00          5,101.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 864/2562 ลว. 11 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             640.00             640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 848/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

80 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 4 รายการ           1,280.00          1,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

81 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ           1,330.00          1,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

82 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ             525.00             525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

83 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 14 รายการ           4,700.00          4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

84 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/งานซักฟอก จ านวน 3 รายการ       429,000.00       429,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด 

0032.301/0
21/2562

ลว. 25 ม.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซักฟอก จ านวน 2 รายการ       318,000.00       318,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ซัพพลาย ร้าน พ.ีเอ็น.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด 

0032.301/0
22/2562

ลว. 25 ม.ค. 62

86 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
4236

จ านวน 14 รายการ           5,444.16          5,444.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 865/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

87 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ กบ-
5658

จ านวน 5 รายการ           1,491.05          1,491.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

บจ. โตโยต้าอุดรธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 900/2562 ลว. 14 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

88 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 2 รายการ           1,960.00          1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 866/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

89 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           6,580.00          6,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 878/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

90 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,919.00          5,919.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 879/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

91 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
6598

จ านวน 1 รายการ         11,800.00         11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 891/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

92 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมชาย จ านวน 1 รายการ             374.50             374.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปึงเจริญสแตนเลส-สตีล หจก. ปึงเจริญสแตนเลส-
สตีล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 890/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

93 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คงคลังพัสดุ จ านวน 1 รายการ         84,000.00         84,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ประชารักษ์การพิมพ์ ประชารักษ์การพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 881/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

94 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ตึกศัลยกรรม จ านวน 11 รายการ         34,900.00         34,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 899/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

95 จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์/ตึกกุมารเวช
กรรม

จ านวน 2 รายการ         10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 896/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

96 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ เดือน ม.ค.62 จ านวน 67 รายการ         81,517.20         81,517.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ร้าน บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 870/2562 ลว. 12 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

97 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 28 รายการ           9,556.00          9,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 927/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

98 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
4236

จ านวน 1 รายการ         11,800.00         11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 895/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

99 จัดซ้ืองวัสดุการแพทย/์LAB จ านวน 2 รายการ         15,515.00         15,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสโคไลฟ์ไซเอนซ์
(ประเทศไทย)

บจ. เอสโคไลฟ์ไซเอนซ์
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 894/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

100 ค่าซ่อมแซมเครื องนึ งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จ านวน 1 รายการ         10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 893/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

101 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานจ่ายกลาง จ านวน 5 รายการ         51,300.00         51,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 892/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

102 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 43 รายการ         17,431.00         17,431.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 901/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

103 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         15,250.00         15,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

104 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,333.00          5,333.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 928/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

105 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื ม ดี-พลัส ร้าน น้ าดื ม ดี-พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 934/2562 ลว. 20 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

106 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ห้องจ่าย จ านวน 1 รายการ           1,819.00          1,819.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 929/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

107 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปีเครื องมือแพทย์ ร้าน กุมภวาปีเครื องมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 930/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

108 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/OPD1 จ านวน 1 รายการ             960.00             960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 931/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

109 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 30 รายการ           5,439.00          5,439.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์ บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 932/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

110 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           6,674.00          6,674.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 933/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

111 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 40 รายการ         15,620.00         15,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 940/2562 ลว. 21 ก.พ. 62

112 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ านวน 3 รายการ         41,800.00         41,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 947/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

113 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 17 รายการ           4,961.00          4,961.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

114 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 19 รายการ           5,686.00          5,686.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

115 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์สูตินรีเวช
กรรม/ห้องคลอด

จ านวน 1 รายการ         22,000.00         22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 948/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

116 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           7,267.00          7,267.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 954/2562 ลว. 25 ก.พ. 62

117 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 11 รายการ           6,810.00          6,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 961/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

118 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           5,585.00          5,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 975/2562 ลว. 27 ก.พ. 62

119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ านวน 3 รายการ         69,000.00         69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 962/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

120 จ้างเหมาบริการรักษษความปลอดภัย 
เดือน ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
01/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

121 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.พ.62 จ านวน 1 รายการ           6,499.95          6,499.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 949/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

122 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ก.พ.62 จ านวน 1 รายการ         11,549.88         11,549.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 955/2562 ลว. 25 ก.พ. 62

123 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ         15,610.00         15,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

124 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ก.พ.62 จ านวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

125 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.พ.62 จ านวน 1 รายการ         34,800.00         34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 950/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

126 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์คงคลังพัสดุ 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 956/2562 ลว. 25 ก.พ. 62

127 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คงคลังพัสดุ จ านวน 3 รายการ         40,800.00         40,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 963/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

128 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           3,995.00          3,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 964/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

129 ค่าเช่าเครื องอ่านและแปลงสัญญาณ เดือน
 ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
03/2562/

ลว. 1 ต.ค. 61

130 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 4 รายการ           8,140.00          8,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 965/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

131 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ         17,100.00         17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 966/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

132 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก จันทร์ทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

133 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

134 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ผาพิมพ์ นางอนงค์  ผาพิมพ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 783/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

135 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  สุวรรณศิริ นางลักษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

136 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.พ.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา  จันโส นางกรรณิกา  จันโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

137 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 13 รายการ           3,434.00          3,434.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

138 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,290.00          2,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

139 ค่าเช่าเครื อง Infusion Pump เดือน 
ก.พ.62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
02/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

140 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว โอเอ โซลูชั น บจ. ไอคิว โอเอ โซลูชั น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
11/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

141 จ้างเหมาบริการเปลี ยนระบบทีวีภายใน
อาคาร แฟลต5 96 ยูนิต

จ านวน 13 รายการ         92,500.00         92,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อริส ซัพพลาย อริส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 898/2562 ลว. 14 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

142 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ         10,092.00         10,092.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นรักน้ าดื ม ร้าน ต้นรักน้ าดื ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 775/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

143 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้านหลังอาคาร
ผู้ป่วยใน 114 เตียง ขนาด 960 ตรม.

จ านวน 1 รายการ       490,000.00       490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อลงกตก่อสร้าง หจก. อลงกตก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
17/2562

ลว. 17 ม.ค. 62

จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.


