
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 ค่าเช่าเคร่ืองควบคุมการให้สารละลาย 
เดือน ม.ีค. 62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
02/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ม.ีค.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
11/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ         22,320.00         22,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. บุญเอ็ง หจก. บุญเอ็ง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1175/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

4 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

จ านวน 1 รายการ         31,030.00         31,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. แคมฟิล (ประเทศไทย) บจ. แคมฟิล (ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1174/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

5 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ 
เดือน ม.ีค.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
03/2562/

ลว. 1 ต.ค. 61

6 จ้างเหมาบริการรักษษความปลอดภัย 
เดือน ม.ีค.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่

อด
0032.301/0

01/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

7 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ         10,104.00         10,104.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ต้นรักษ์น้ าด่ืม ร้าน ต้นรักษ์น้ าด่ืม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

8 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 13 รายการ           3,014.00          3,014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1172/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ผู้ป่วยนอก จ านวน 2 รายการ           6,385.00          6,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน น้ าพุผ้าม่าน ร้าน น้ าพุผ้าม่าน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1103/2562 ลว. 18 มี.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกรรณิกา  จันโส นางกรรณิกา  จันโส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

12 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 985/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

13 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 นางนิภาพร  ศรีวัฒ  นางนิภาพร  ศรีวัฒ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

14 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

15 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.วิลาวัลย์  พรมศร น.ส.วิลาวัลย์  พรมศร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 984/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

16 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

17 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,440.00          8,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางอนงค์  ผาพิมพ์ นางอนงค์  ผาพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 783/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

19 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางลักษิกา  สุวรรณสิริ นางลักษิกา  สุวรรณสิริ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

20 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มี.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,540.00          8,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

21 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ       362,200.00       362,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1152/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

22 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 42 รายการ         18,670.00         18,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1173/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

23 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 10 รายการ           5,125.00          5,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1178/2562 ลว. 1 เม.ย. 62

24 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 13 รายการ           7,429.00          7,429.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1187/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

25 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ านวน 1 รายการ           3,360.00          3,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1179/2562 ลว. 1 เม.ย. 62

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 7 รายการ           3,565.00          3,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1180/2562 ลว. 1 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 รายการ         15,200.00         15,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1184/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

28 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็นโอพี เมดิคอล หจก. เอ็นโอพี เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1189/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

29 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 10 รายการ           4,730.00          4,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1193/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

30 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 12 รายการ           3,344.00          3,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

31 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 2 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1196/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

32 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 3 รายการ           9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1190/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

33 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ชั้นวางของงาน
เวชระเบียนผู้ป่วยใน

จ านวน 4 รายการ         82,500.00         82,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1137/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

34 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,016.50          1,016.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

35 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,595.20          3,595.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 3 รายการ           2,878.30          2,878.30 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

37 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,456.10          3,456.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

38 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

39 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

40 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

41 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

42 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

43 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             428.00             428.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

44 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,070.00          1,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1191/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

46 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             379.85             379.85 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เด็นทาเนียร์ บจ. เด็นทาเนียร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1212/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

47 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอ็กซา ซีแลม บจ. เอ็กซา ซีแลม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1197/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

48 จ้างซ่อมแอร์/ตึกกุมารเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           3,800.00          3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1205/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

49 วัสดุการแพทย์/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1188/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

50 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งานพัฒนา
คุณภาพ

จ านวน 1 รายการ         22,900.00         22,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1195/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

51 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 6 รายการ           4,795.00          4,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1199/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

52 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/องค์กรแพทย์ จ านวน 1 รายการ       130,000.00       130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ยูนิเทค เฮลท์แคร์ บจ. ยูนิเทค เฮลท์แคร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

55 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           1,103.00          1,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

56 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 57 รายการ         22,308.00         22,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1206/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/อาชีวะเวชกรรม จ านวน 4 รายการ           5,680.00          5,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1211/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

58 จ้างเหมาเย็บผ้าปูโต๊ะ จ านวน 1 รายการ         18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน สมใจ ร้าน สมใจ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

59 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานจ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ         15,500.00         15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป บจ. ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1202/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

60 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         14,900.00         14,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1201/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

61 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         22,560.00         22,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

อุดร ไอที อุดร ไอที

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1200/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

62 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ         32,600.00         32,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1204/2562 ลว. 4 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ         15,600.00         15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1203/2562 ลว. 4 เม.ย. 62

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานขยะ จ านวน 2 รายการ         52,000.00         52,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1210/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

65 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 2 รายการ         13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

66 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           7,711.00          7,711.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1214/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

67 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           7,070.00          7,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1220/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

68 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 13 รายการ           2,778.00          2,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

69 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           3,609.00          3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1222/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

70 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 รายการ           2,784.00          2,784.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอนนี่ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้าน แอนนี่ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1226/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

71 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ       490,600.00       490,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1185/2562 ลว. 2 เม.ย. 05



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานบริหารงาน
ทั่วไป

จ านวน 1 รายการ           3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1218/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

73 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กฉ-5918

จ านวน 5 รายการ           1,491.05          1,491.05 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี 

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1219/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

74 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 55 รายการ         47,445.00         47,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1232/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

75 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1217/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

76 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1224/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

77 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         40,000.00         40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1216/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

78 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         95,000.00         95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1225/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

79 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ           6,102.00          6,102.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1230/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

80 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จ านวน 2 รายการ         12,198.00         12,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1235/2562 ลว. 12 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย/งานทันตกรรม จ านวน 4 รายการ           4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1236/2562 ลว. 12 เม.ย. 62

82 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1237/2562 ลว. 12 เม.ย. 62

83 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งานเวช
กรรมสังคม

จ านวน 1 รายการ           5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1238/2562 ลว. 12 เม.ย. 62

84 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           6,390.00          6,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1249/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

85 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           5,925.00          5,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1255/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

86 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 66 รายการ         28,521.00         28,521.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1229/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอาชีวะอนามัย จ านวน 1 รายการ           1,520.00          1,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1223/2562 ลว. 10 เม.ย. 62

88 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           1,992.00          1,992.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

89 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ         24,120.00         24,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1233/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

91 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

92 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ผู้ป่วยนอกสูตินรีเวช จ านวน 4 รายการ           1,530.00          1,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1254/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

93 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ผู้ป่วยนอกสูตินรีเวช จ านวน 3 รายการ             980.00             980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1253/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

94 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ         19,795.00         19,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เลิศบุศย์ หจก. เลิศบุศย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1252/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

95 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งานยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ         18,000.00         18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นครชัยแอร์ประดับยนต์ นครชัยแอร์ประดับยนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

96 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 3 รายการ         60,380.00         60,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1286/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

97 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1231/2562 ลว. 11 เม.ย. 62

98 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-1697

จ านวน 3 รายการ           1,340.00          1,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1258/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

100 ซ่อมแซมโถส้วมห้องน้ า จ านวน 4 รายการ         53,400.00         53,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนเสฏฐ์  พวงศรีฐิติ นายธนเสฏฐ์  พวงศรีฐิติ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1213/2562 ลว. 9 เม.ย. 62

101 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 13 รายการ           4,109.00          4,109.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

102 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

103 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/โครงการบริจาคโลหิต จ านวน 9 รายการ           2,813.00          2,813.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1269/2562 ลว. 19 เม.ย. 05

104 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งานอุบัติเหตุ -
 ฉุกเฉิน,ห้องผ่าตัด

จ านวน 4 รายการ           2,886.00          2,886.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 19/4/2562 ลว. 1270/2562

105 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ           1,507.00          1,507.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1271/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

106 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 34 รายการ         16,679.00         16,679.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1262/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

107 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ         43,228.00         43,228.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1267/2562 ลว. 19 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         58,000.00         58,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1263/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

109 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         21,000.00         21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1264/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

110 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 3 รายการ         36,500.00         36,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็นโอพี เมดิคอล หจก. เอ็นโอพี เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1265/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

111 จ้างซ่อมเคร่ืองมือแพทย์/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ         69,870.00         69,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เมดิคอล เวิร์ล บจ. เมดิคอล เวิร์ล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1266/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

112 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กฉ-5918

จ านวน 6 รายการ           1,508.17          1,508.17 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี 

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1268/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

113 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย/หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 2 รายการ         31,500.00         31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ซีเมดโปรดักส์ชั่น ร้าน ซีเมดโปรดักส์ชั่น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1194/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

114 จ้างเหมาซ่อมแซมร่ัวคอนกรีต จ านวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม 
กุมภวาปี

ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม 
กุมภวาปี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1251/2562 ลว. 17 เม.ย. 62

115 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           6,060.00          6,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1278/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

116 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           5,715.00          5,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1279/2562 ลว. 22 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 12 รายการ           2,559.00          2,559.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

118 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,060.00          2,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         36,000.00         36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1272/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

120 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         21,250.00         21,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ซอร์มาร์ท หจก. ซอร์มาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1273/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

121 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานจ่ายกลาง จ านวน 2 รายการ       147,500.00       147,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. นอร์ทอีส เมดิคอ
ลซัพพลาย

หจก. นอร์ทอีส เมดิคอ
ลซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

122 จัดซ้ือครุภัณ์ส านักงาน/งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน,อายุรกรรมหญิง

จ านวน 2 รายการ           5,508.00          5,508.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

123 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           7,165.00          7,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1290/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

124 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           2,621.00          2,621.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

125 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 8 รายการ           4,980.00          4,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1297/2562 ลว. 24 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/คลินิกตา จ านวน 1 รายการ           5,700.00          5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

เจ เค ปร้ินท์ ป้ายครบวงจร เจ เค ปร้ินท์ ป้ายครบวงจร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1288/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

127 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/ซ่อมบ ารุง จ านวน 13 รายการ         10,920.00         10,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1284/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

128 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             425.00             425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1291/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

129 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ         50,500.00         50,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1285/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

130 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/งานแพทย์แผน
ไทย

จ านวน 1 รายการ             500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1289/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

131 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             825.00             825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1292/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

132 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
ผก-7945

จ านวน 5 รายการ           8,100.00          8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1287/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

133 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กง-
796

จ านวน 6 รายการ         12,400.00         12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

134 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 รายการ             400.00             400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1300/2562 ลว. 24 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           2,369.00          2,369.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

136 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

137 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           9,450.00          9,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1293/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

138 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กว-
2571

จ านวน 3 รายการ           1,605.00          1,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1294/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

139 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จ านวน 7 รายการ           2,911.47          2,911.47 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สยามนิสสัน อุดรธานี บจ. สยามนิสสัน อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1303/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

140 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ านวน 4 รายการ           1,192.00          1,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1302/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

141 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ห้องบัตร จ านวน 1 รายการ         99,510.00         99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็น.ที.เฟอร์เท็ค หจก. เอ็น.ที.เฟอร์เท็ค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1300.1/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

142 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 21 รายการ         46,230.00         46,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1299/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

143 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         10,272.00         10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1301/2562 ลว. 24 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             320.00             320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮ.พัฒนายนต์ ร้าน ฮ.พัฒนายนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1296/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

145 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จ านวน 1 รายการ           2,140.00          2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1295/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

146 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ         16,050.00         16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1298/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

147 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 42 รายการ         17,153.00         17,153.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1312/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

148 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           6,134.00          6,134.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1313/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

149 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         56,400.00         56,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง ร้าน พีเค มาร์เก็ตต้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1305/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

150 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

151 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกรรณิกา  จันโส นางกรรณิกา  จันโส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

152 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 985/2562 ลว. 1 ก.พ. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

153 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,790.00          8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 นางนิภาพร  ศรีวัฒ  นางนิภาพร  ศรีวัฒ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

154 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.วิลาวัลย์  พรมศร น.ส.วิลาวัลย์  พรมศร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 984/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

155 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

156 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

157 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางลักษิกา  สุวรรณสิริ นางลักษิกา  สุวรรณสิริ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

158 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,540.00          8,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

159 ค่าเช่าเคร่ือปร้ินเตอร์ เดือน เม.ย.62 จ านวน 69 รายการ         66,358.80         66,358.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.30/01
1/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

160 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           7,040.00          7,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

161 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           1,337.50          1,337.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เด็นทาเนียร์ บจ. เด็นทาเนียร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1282/2562 ลว. 22 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

162 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           2,846.20          2,846.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

163 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           1,123.50          1,123.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

164 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

165 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 3 รายการ           6,141.80          6,141.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

166 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             428.00             428.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1283/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

167 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 60 รายการ         55,275.00         55,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายน้ าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1281/2562 ลว. 22 เม.ย. 62

168 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/กุมารเวชกรรม จ านวน 3 รายการ           3,814.55          3,814.55 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1307/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

169 ซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-2874

จ านวน 2 รายการ           1,926.00          1,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

170 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ           2,280.00          2,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1308/2562 ลว. 25 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

171 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ         25,959.85         25,959.85 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
1297.1/256

2
ลว. 24 เม.ย. 62

172 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ             805.00             805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1309/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

173 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ         62,050.00         62,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1310/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

174 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1315/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

175 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 30 รายการ         65,882.00         65,882.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1314/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

176 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ             300.00             300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1316/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

177 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         14,400.00         14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1316/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

178 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ           4,815.00          4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลาย

บจ. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1306/2562 ลว. 25 เม.ย. 62

179 ค่าเช่าเคร่ือง Infusion Pump เดือน 
เม.ย.62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
02/2562

ลว. 1 ต.ค. 61



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

180 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปรงสัญญาณภาพ
 เดือน เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
03/2562/

ลว. 1 ต.ค. 61

181 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือน 
เม.ย.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
01/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

182 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
11/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

183 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           9,968.00          9,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ต้นรักษ์น้ าด่ืม ร้าน ต้นรักษ์น้ าด่ืม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

184 ซ่อมแซมลานคอนกรีต งบค่าเส่ือม 2562 จ านวน 1 รายการ       487,500.00       487,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. พรจตุรงค์ หจก. พรจตุรงค์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.

185 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ         73,018.20         73,018.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 036/2562 ลว. 2 เม.ย. 62

186 จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ ลว.












































