
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 ค่าเช่าเคร่ืองควบคุมการให้สารละลาย 
เดือน ม.ิย.62

จ านวน 1 รายการ         47,250.00         47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/002
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ม.ิย.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก

ส านกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/001
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

3 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/เคร่ืองปั่นไฟฟ่ส ารอง 
4 เคร่ือง

จ านวน 1 รายการ         29,338.01         29,338.01 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. บุญเอง็ หจก. บุญเอง็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1741/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

4 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ เดือน
 มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/003
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

5 จ้างรือย้ายเคร่ืองปรับอากาศ งาน
โภชนาการ

จ านวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1755/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

6 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ         59,650.80         59,650.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/011
.1/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งานุรการ จ านวน 2 รายการ           8,400.00          8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1753/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึกพิเศษ 
60 ห้อง

จ านวน 60 รายการ       117,700.00       117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ประภาคาร529 บจ. ประภาคาร529

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1793/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 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 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-4419

จ านวน 7 รายการ           4,615.00          4,615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1754/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

10 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ           7,062.00          7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

11 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           8,792.00          8,792.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ตน้รักษน์ ้าด่ืม ร้าน ตน้รักษน์ ้าด่ืม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1559/2562 ลว. 4 มิ.ย. 62

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไอคิวโอเอ บจ. ไอคิวโอเอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/011
/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางพิศสุดา  โกนนัท์ นางพิศสุดา  โกนนัท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

14 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางนิภาพร  ศรีวฒั นางนิภาพร  ศรีวฒั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

15 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเล็ก จนัทร์ทองรัตน์ นางเล็ก จนัทร์ทองรัตน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

16 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเสาวคนธ์  เล่ืยมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ืยมไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

17 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางแกว้ตา  สิทธิกุล นางแกว้ตา  สิทธิกุล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1324/2562 ลว. 29 เม.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.วิลาวลัย ์ พรหมศร น.ส.วิลาวลัย ์ พรหมศร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 984/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

19 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

20 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกรรณิกา  จนัโส นางกรรณิกา  จนัโส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

21 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

22 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
มิ.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,690.00          8,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางมดัสา  ไลไธสง นางมดัสา  ไลไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 985/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

23 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 57 รายการ         16,435.00         16,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1795/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

24 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           2,120.00          2,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

25 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           6,065.00          6,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1806/2562 ลว. 1 ก.ค. 62

26 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/โครงการเฝ้า
ระวังปลอดภัยร้านค้า

จ านวน 1 รายการ           1,600.00          1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองกิจ ร้าน รุ่งเรืองกิจ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1769/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ             450.00             450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1780/2562 ลว. 27 มิ.ย. 62

28 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1779/2562 ลว. 27 มิ.ย. 62

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ           2,100.00          2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์ ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1797/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ             300.00             300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์ ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1796/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

31 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กพ-546

จ านวน 3 รายการ           3,210.00          3,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1771/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 4 รายการ           6,050.00          6,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน คิดส์ดู ร้าน คิดส์ดู

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1770/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

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

หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1807/2562 ลว. 1 ก.ค. 62

34 จ้างเหมาออกแบบป้ายภายในและ
ภายนอกอาคาร

จ านวน 1 รายการ       423,966.10       423,966.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. รวมป้าย แอนดดี์ไซน์ บจ. รวมป้าย แอนดดี์ไซน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/029
/2562

ลว. 5 มิ.ย. 62

35 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องคลอด จ านวน 3 รายการ         14,700.00         14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส.แอนดที์.ซพัพลาย
(1995)

ร้าน เอส.แอนดที์.ซพั
พลาย(1995)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1822/2562 ลว. 2 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 1 รายการ           4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน สีสนังานปร้ิน ร้าน สีสนังานปร้ิน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1820/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

37 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ         16,000.00         16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1841/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

38 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซักฟอก จ านวน 3 รายการ       123,000.00       123,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ชยัมงคล ร้าน ชยัมงคล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1668/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

39 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 2 รายการ           5,760.00          5,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1831/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

40 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 2 รายการ           5,755.00          5,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1823/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

41 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 3 รายการ         10,730.00         10,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1832/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

42 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 1 รายการ           2,850.00          2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1833/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

43 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-6076

จ านวน 1 รายการ         11,800.00         11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1824/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

44 ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ             770.00             770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1828/2562 ลว. 2 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 7 รายการ           8,195.00          8,195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน กู่แกว้เคร่ืองเขียน ร้าน กู่แกว้เคร่ืองเขียน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1799/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

46 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 6 รายการ           6,300.00          6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอนน่ี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้าน แอนน่ี ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1798/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

47 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ         49,250.00         49,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1827/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

48 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ           3,120.00          3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อิโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อิโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1826/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

49 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ         27,949.91         27,949.91 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อิโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อิโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1825/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

50 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ         51,800.00         51,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1830/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

51 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 3 รายการ         12,380.00         12,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จ าเริญแพทยภ์ณัฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1829/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

52 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           4,617.00          4,617.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1821/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           7,245.00          7,245.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1834/2562 ลว. 3 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           5,825.00          5,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1849/2562 ลว. 4 ก.ค. 62

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

ร้าน น ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน น ้าด่ืม ดี-พลสั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1835/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           1,540.80          1,540.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สนัติพรเคร่ืองครัว หจก. สนัติพรเคร่ืองครัว

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1850/2562 ลว. 4 ก.ค. 62

57 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 7 รายการ           3,369.00          3,369.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1836/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 11 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1864/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

59 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 8 รายการ         10,985.00         10,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1818/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

60 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ           3,700.00          3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1817/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

61 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 21 รายการ           5,415.00          5,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1819/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

62 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ             520.00             520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1816/2562 ลว. 2 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1815/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 45 รายการ         20,588.00         20,588.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1863/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

65 จ้างซ่อมแซมหัวจ่ายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1840/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

66 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมส่ิงต่างๆภายใน
โรงพยาบาล

จ านวน 3 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1842/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

67 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือแพทย์ ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือแพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1879/2562 ลว. 8 ก.ค. 62

68 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         11,250.00         11,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอเชีย เมดิคอลอินดสัตรี บจ. เอเชีย เมดิคอลอินดสัตรี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1838/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

69 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         41,540.00         41,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมบติั ธรรมจิตร สมบติั ธรรมจิตร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1857/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

70 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 2 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สวิตตเ์ทคกรุ๊ป บจ. สวิตตเ์ทคกรุ๊ป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1839/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

71 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           6,800.00          6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1851/2562 ลว. 4 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           5,557.00          5,557.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1881/2562 ลว. 8 ก.ค. 62

73 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           8,071.00          8,071.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1892/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

74 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         12,750.00         12,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/004
/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

75 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 5 รายการ           1,634.00          1,634.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

76 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         47,508.00         47,508.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1880/2562 ลว. 8 ก.ค. 62

77 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           6,080.00          6,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1852/2562 ลว. 4 ก.ค. 62

78 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,753.00          5,753.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1914/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

79 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอสจีเทรดด้ิง หจก. เอสจีเทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1891/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

80 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กว-2571

จ านวน 8 รายการ           2,656.81          2,656.81 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. มิตซูอุดร บจ. มิตซูอุดร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1865/2562 ลว. 5 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/OPD1,ER จ านวน 3 รายการ         34,500.00         34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1848/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

82 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ         57,400.00         57,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอม็มีเนน้ช์ หจก. เอม็มีเนน้ช์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1882/2562 ลว. 8 ก.ค. 62

83 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           6,750.00          6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1893/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

84 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ             900.00             900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1895/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 3 รายการ             590.00             590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1984/2562 ลว. 9 ก.ค. 62

86 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           1,044.00          1,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           6,566.00          6,566.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1919/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

88 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

89 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/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 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

91 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 52 รายการ         19,704.00         19,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1934/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

92 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1916/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

93 ค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1814/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

94 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 1 รายการ         11,200.00         11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1915/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

95 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กพ-546

จ านวน 4 รายการ           1,359.97          1,359.97 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1905/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

96 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         32,500.00         32,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1924/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

7 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 39 รายการ         16,733.00         16,733.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1947/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

98 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 3 รายการ           2,190.00          2,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1923/2562 ลว. 11 ก.ค. 05



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1948/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

100 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานจ่ายกลาง จ านวน 3 รายการ         35,801.13         35,801.13 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. น าวิวฒัน์การช่าง (1992)บจ. น าวิวฒัน์การช่าง (1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1920/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

101 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ         43,228.00         43,228.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ซิลลิคฟาร์มา บจ. ซิลลิคฟาร์มา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1922/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

102 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ห้องบัตร จ านวน 1 รายการ         11,000.00         11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1921/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

103 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             450.00             450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1951/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

104 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/เภสัชกรรม จ านวน 1 รายการ           9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1952/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

105 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           6,990.00          6,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1977/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

106 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 4 รายการ             842.00             842.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

107 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/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 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 2 รายการ           3,970.00          3,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1950/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

109 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ           1,050.00          1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์ ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1949/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

110 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,125.00          2,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

111 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

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 1976/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

112 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ         13,960.00         13,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1938/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

113 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ           4,100.00          4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2036/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

114 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-4236

จ านวน 6 รายการ           2,635.00          2,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1935/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

115 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 1 รายการ         19,500.00         19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1936/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

116 จัดซ้ือวัดสุยานพาหนะ/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ         10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ซิลลิคฟาร์มา บจ. ซิลลิคฟาร์มา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1937/2562 ลว. 12 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือวัสดุคิมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ           6,910.00          6,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1933/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

118 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 57 รายการ         22,380.00         22,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1993/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         25,680.00         25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1994/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

120 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,055.00          2,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

121 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           7,477.00          7,477.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2006/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

122 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

123 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           2,551.95          2,551.95 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1978/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

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

หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2005/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

125 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 53 รายการ         45,900.00         45,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.สายน ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตาร่ี

บจ.สายน ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตาร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1982/2562 ลว. 18 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 15 รายการ         15,820.00         15,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอม็มีเนน้ช์ หจก. เอม็มีเนน้ช์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1962/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

127 จัดซ้ือวัสดุเกษตร/งานสนาม จ านวน 1 รายการ               60.00              60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮกบู๊ ร้าน ฮกบู๊

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1979/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

128 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กพ-546

จ านวน 2 รายการ           2,675.00          2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1981/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

129 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           2,043.70          2,043.70 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

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

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

131 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             428.00             428.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

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

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

133 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             256.80             256.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

134 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,712.00          1,712.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             321.00             321.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

136 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 4 รายการ         12,979.10         12,979.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

137 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             856.00             856.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

138 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ         13,396.40         13,396.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

139 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

140 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,070.90          3,070.90 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1980/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

141 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ           1,600.00          1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2007/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

142 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ห้องแยกโรค จ านวน 1 รายการ         30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1990/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

143 จ้างเหมาย้ายร้ือเคร่ืองปรับอากาศ/ห้อง
แยกโรค

จ านวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1989/2562 ลว. 19 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           7,256.00          7,256.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2018/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

145 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,031.00          5,031.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2031/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

146 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ           1,368.00          1,368.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

147 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/004
/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

148 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 1 รายการ             800.00             800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

149 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 2 รายการ         24,369.00         24,369.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ริช อินเตอร์ โปรดกัส์ บจ. ริช อินเตอร์ โปรดกัส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1933/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

150 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ           2,262.00          2,262.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2032/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

151 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           4,250.00          4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2009/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

152 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 33 รายการ         58,592.00         58,592.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2008/2562 ลว. 22 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

153 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ           8,500.00          8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรไอที ร้าน อุดรไอที

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2019/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

154 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 18 รายการ         65,072.00         65,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2020/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

155 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 3 รายการ           1,871.43          1,871.43 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พี ซี เด็นตลั แลป บจ. พี ซี เด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1996/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

156 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ         69,000.00         69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1995/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

157 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์OPD/คลินิกตา จ านวน 9 รายการ       352,200.00       352,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2011/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

158 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์OPD/คลินิก
ตา/ทันตกรรม

จ านวน 5 รายการ         58,800.00         58,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2011/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

159 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 14 รายการ         19,443.00         19,443.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2004/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

160 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           6,510.00          6,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2045/2562 ลว. 25 ก.ค. 62

161 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ         37,000.00         37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อลัคอน แลบอราทอรีส์ บจ. อลัคอน แลบอราทอรีส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2001/2562 ลว. 22 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

162 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ         58,850.00         58,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ภทัรเมธากิจ บจ. ภทัรเมธากิจ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1975/2562 ลว. 18 ก.ค. 62

163 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 2 รายการ         34,000.00         34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2015/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

164 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2014/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

165 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องคลอด จ านวน 1 รายการ           7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2013/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

166 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 1 รายการ         17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2012/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

167 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 5 รายการ           3,365.00          3,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2046/2562 ลว. 25 ก.ค. 62

168 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           1,875.00          1,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

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

ร้าน น ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน น ้าด่ืม ดี-พลสั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2060/2562 ลว. 26 ก.ค. 62

170 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ             790.00             790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2024/2562 ลว. 23 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

171 จัดวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 12 รายการ           3,520.00          3,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2023/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

172 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-2374

จ านวน 5 รายการ           1,491.50          1,491.05 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยตา้อุดรธานี บจ. โตโยตา้อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2022/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

173 ค่าเช่าเคร่ืองควบคุมการให้สารละลาย 
เดือน ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ         47,250.00         47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/002
/2562

ลว. 1 ต.ค. 62

174 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ผู้ป่วยนอก จ านวน 10 รายการ         42,580.00         42,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2010/2562 ลว. 22 ก.ค. 62

175 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ เดือน ก.ค.62 จ านวน 68 รายการ         68,862.40         68,862.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/011
.1/2562

ลว. 15 ม.ค. 62

176 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายโทรศัพท์ จ านวน 1 รายการ           3,900.00          3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. สากลโพนนิค หจก. สากลโพนนิค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2034/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

177 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 14 รายการ           4,173.00          4,173.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2035/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

178 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

179 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางเล็ก จนัทร์ทองรัตน์ นางเล็ก จนัทร์ทองรัตน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 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 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

180 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางกรรณิกา  จนัโส นางกรรณิกา  จนัโส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

181 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางพิศสุดา  โกนนัท์ นางพิศสุดา  โกนนัท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

182 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,690.00          8,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางมดัสา  ไลไธสง นางมดัสา  ไลไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 985/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

183 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางเสาวคนธ์  เล่ืยมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ืยมไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

184 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,790.00          8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา นางขวญัเรือน  ทุมธรรมมา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

185 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น.ส.วิลาวลัย ์ พรหมศร น.ส.วิลาวลัย ์ พรหมศร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 984/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

186 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางนิภาพร  ศรีวฒั นางนิภาพร  ศรีวฒั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

187 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางแกว้ตา  สิทธิกุล นางแกว้ตา  สิทธิกุล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1324/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

188 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องตรวจแยกโรค จ านวน 6 รายการ       280,000.00       280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายบุญเพง็  ดอนเปตง นายบุญเพง็  ดอนเปตง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1862/2562 ลว. 5 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

189 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 65 รายการ         26,942.00         26,942.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2061/2562 ลว. 26 ก.ค. 62

190 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           8,820.00          8,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2075/2562 ลว. 30 ก.ค. 62

191 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           2,160.00          2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอกภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/023
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

192 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ เดือน
 ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/003
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

193 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ           1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2033/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

194 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ         12,499.92         12,499.92 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2037/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

195 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ         49,950.00         49,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2038/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

196 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         30,150.00         30,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมบติั ธรรมจิตร สมบติั ธรรมจิตร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2039/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

197 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         30,150.00         30,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมบติั ธรรมจิตร สมบติั ธรรมจิตร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2039/2562 ลว. 24 ก.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31  กรกฎาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

198 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ก.ค.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก

ส านกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์าร
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/001
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

199 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ           7,062.00          7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

200 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/011
/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

201 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ           4,025.00          4,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 2025/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

202 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           8,869.00          8,869.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ตน้รักษน์ ้าด่ืม ร้าน ตน้รักษน์ ้าด่ืม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 1813/2562 ลว. 2 ก.ค. 62

203 จัดท าห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ แผนกผู้ป่วยหนัก

จ านวน รายการ     1,284,000.00     1,284,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.ผูจ้ดัระบบเคร่ือง
อ านวยประโยชน์

บจ.ผูจ้ดัระบบเคร่ือง
อ านวยประโยชน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่
อด

0032.301/027
/2562

ลว. 2 พ.ค. 62

204 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.62 จ านวน 1 รายการ         78,246.10         78,246.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 054/2562 ลว. 2 ก.ค. 62


