
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 985/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแกว้ตา  สิทธิกุล นางแกว้ตา  สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1324/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

3 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน ทุมธรรมมา นางขวญัเรือน ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

5 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จนัโส น.ส.กรรณิกา  จนัโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

6 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิศสุดา  โกนนัท์ นางพิศสุดา  โกนนัท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

7 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 11 รายการ           8,790.00          8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก จนัทรฺทองรัตน์ นางเล็ก จนัทรฺทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

8 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ นางลกัษิกา  สุวรรณศิริ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ศรีวฒั นางนิภาพร ศรีวฒั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

10 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/011
/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ จ านวน 1 รายการ           7,062.00          7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท ์
แอนด ์เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท ์
แอนด ์เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

12 ค่าเช่าเครื อง Infusion Pump เดือน ส.ค.
62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/002
/2562

ลว. 1 ต.ค. 62

13 ค่าเช่าเครื องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 
เดือน ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/003
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

14 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ส.ค.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สาํนกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์ารสงเคา
รห์ทหารผา่นศึก

สาํนกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์ารสงเคา
รห์ทหารผา่นศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/001
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

15 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ เดือน ส.ค. 62 จ านวน 73 รายการ         66,050.00         66,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 458/2561 ลว. 17 ธ.ค. 61

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         46,800.00         46,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 228/2562 ลว. 29 ส.ค. 62

17 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ านวน 4 รายการ         68,480.00         68,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2248/2562 ลว. 26 ส.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าสาธารณูปโภค/สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
คลินิกหมอครอบคครัว

จ านวน 1 รายการ           1,498.00          1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2244/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

19 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ภายใน
โรงพยาบาล

จ านวน 1 รายการ           4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร  ฤทธ์ิคาํ นายสมจิตร  ฤทธ์ิคาํ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2246/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ /งานผู้ป่วยนอก จ านวน 2 รายการ       130,000.00       130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2247/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ตึกพิเศษ 60
 ห้อง

จ านวน 5 รายการ         89,545.00         89,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2249/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

22 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ งาน
โภชนาการ

จ านวน 7 รายการ           3,221.00          3,221.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2283/2562 ลว. 29 ส.ค. 62

23 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2298/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

24 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,877.00          3,877.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2297/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

25 จัดซ้ือพืชผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 7 รายการ           1,328.00          1,328.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

26 จัดซ้ือพืชผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 5 รายการ             605.00             605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ         12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

28 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 290 รายการ       129,334.00       129,334.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2172/2562 ลว. 7 ส.ค. 62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2300/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ             450.00             450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2299/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

31 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           8,225.00          8,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ตน้รักษน์ํ้าด่ืม ร้าน ตน้รักษน์ํ้าด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2098/2562 ลว. 2 ส.ค. 62

32 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ           1,140.00          1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2259/2562 ลว. 27 ส.ค. 62

33 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           1,560.00          1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2262/2562 ลว. 27 ส.ค. 62

34 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 1 รายการ       345,000.00       345,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1848/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

35 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ /สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           8,800.00          8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สหครุภณัฑเ์วชภณัฑ์ หจก. สหครุภณัฑเ์วชภณัฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2130/2562 ลว. 6 ส.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตึก
ศัลยกรรม/งบบริจาค

จ านวน 3 รายการ         48,000.00         48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ประภาคาร 529 บจ. ประภาคาร 529 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2242/2562 ลว. 26 ส.ค. 62

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ           9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2312/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

38 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ ตึกอายุรกรรมหญิง จ านวน 2 รายการ           6,370.00          6,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2258/2562 ลว. 27 ส.ค. 62

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 1 รายการ             532.00             532.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์ ร้าน พ่ึมชยัพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2329/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

40 จ้างเหมาบริการย้ายระบบท่อออกซิเจน จ านวน 8 รายการ       197,843.00       197,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพี เมดิคลั ซีสเทม็ 
เซอร์วิส

บจ. เอสพี เมดิคลั ซีสเทม็ 
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2213/2562 ลว. 22 ส.ค. 62

41 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           9,750.00          9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี สมาร์ท ซายเอน็ซ์ บจ. บี สมาร์ท ซายเอน็ซ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2326/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

42 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานเวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           1,350.00          1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2327/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

43 จัดซ้ือวัดสุงานบ้านงานครัว/ งานผู้ป่วย
นอก

จ านวน 2 รายการ       125,600.00       125,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2286/2562 ลว. 29 ส.ค. 62

44 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ คลินิกเด็ก จ านวน 5 รายการ         14,600.00         14,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2285/2562 ลว. 29 ส.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ิอครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกหู คอ จมูก จ านวน 1 รายการ       145,000.00       145,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2284/2562 ลว. 29 ส.ค. 62

46 จัดซ้ิอครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกหู คอ จมูก จ านวน 3 รายการ         74,600.00         74,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2287/2562 ลว. 29 ส.ค. 62

47 จ้างท าสื อประชาสัมพันธ/์งบประมาณยา
เสพติด

จ านวน 4 รายการ       108,958.00       108,958.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ ์พี เอส โซลูชัน่ โรงพิมพ ์พี เอส โซลูชัน่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2325/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

48 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษ 60 ห้อง จ านวน 3 รายการ     7,660,000.00     7,660,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ประภาคาร 529 บจ. ประภาคาร 529 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/028
/2562

ลว. 8 พ.ค. 62

49 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 4 รายการ         54,900.00         54,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2356/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

50 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2305/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         70,000.00         70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2313/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

52 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           9,480.00          9,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อุดร ไอ ที ร้าน อุดร ไอ ที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2355/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

53 จ้างเหมาซ่อมแซม/งานบ่อบ าบัด จ านวน 2 รายการ         77,040.00         77,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ธนเมธา ซพัพลาย บจ. ธนเมธา ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2304/2562 ลว. 30 ส.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ ส ารองคลัง จ านวน 12 รายการ         30,558.00         30,558.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2354/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         16,692.00         16,692.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2353/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

56 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ           5,029.00          5,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2303/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

57 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน
รถ กบ-5658

จ านวน 3 รายการ         10,350.00         10,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์ ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2301/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

58 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน
รถ กฉ-5918

จ านวน 3 รายการ           8,150.00          8,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์ ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2302/2562 ลว. 30 ส.ค. 62

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2311/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

60 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ศูนย์เครื องมือ
แพทย์

จ านวน 1 รายการ       500,000.00       500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2331/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

61 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
นข-6598

จ านวน 5 รายการ           2,255.03          2,255.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยตา้อุดรธานี บจ. โตโยตา้อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2359/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

62 ว่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงพยาบาลฯ จ านวน 6 รายการ         32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกาํพร  ศรีพนัธ์ นายกาํพร  ศรีพนัธ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 30/7/2562 ลว. 30 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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยใน ตึก
ศัลยกรรม

จ านวน 1 รายการ       470,000.00       470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ประภาคาร 529 บจ. ประภาคาร 529 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/034
/2562

ลว. 21 ส.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ           7,923.00          7,923.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2333/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

65 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         15,300.00         15,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2332/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

66 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
กบ-5658

จ านวน 5 รายการ           2,185.00          2,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั หจก. ตระกูลชยัออโตพ้ลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2360/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

67 ซ่อมแซมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จ านวน 12 รายการ           7,234.27          7,234.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2330/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

68 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุ
ส านักงาน/คลินิกกุมารเวชกรรม

จ านวน 6 รายการ         15,750.00         15,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โชคชยัเฟอร์นิเจอร์ ร้าน โชคชยัเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2328/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

69 จ้างเหมาบริการจัดท าภาพแคนวาส/ตึก
ผู้ป่วยในพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         61,415.00         61,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวชัรี  วาณิชยานนท์ นางวชัรี  วาณิชยานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2358/2562 ลว. 4 ก.ย. 62

70 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกสูตินรีเวช
กรรม

จ านวน 2 รายการ         88,000.00         88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เบอร์ลิน เยอรมนี อิม
พอร์ท

บจ. เบอร์ลิน เยอรมนี อิม
พอร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2129/25662 ลว. 6 ก.ย. 62

71 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           2,220.00          2,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2357/2562 ลว. 4 ก.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2381/2562 ลว. 5 ก.ย. 62

73 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ         18,361.20         18,361.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นาํวิวฒัน์การช่าง 
(1992)

บจ. นาํวิวฒัน์การช่าง 
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2408/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

74 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ส ารองคลัง จ านวน 29 รายการ         63,392.00         63,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2388/2562 ลว. 5 ก.ย. 62

75 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             400.00             400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก็ซา ซีแลม บจ. เอก็ซา ซีแลม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2405/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

76 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 3 รายการ           3,306.30          3,306.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตลัแลป บจ. พีซีเด็นตลัแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2406/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

77 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             428.00             428.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตลัแลป บจ. พีซีเด็นตลัแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2406/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

78 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             192.60             192.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตลัแลป บจ. พีซีเด็นตลัแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2406/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

79 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           3,712.90          3,712.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตลัแลป บจ. พีซีเด็นตลัแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2406/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

80 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเด็นตลัแลป บจ. พีซีเด็นตลัแลป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2406/2562 ลว. 6 ก.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 52 รายการ         41,200.00         41,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายนํ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายนํ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2407/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

82 ค่าสาธารณูปโภค/สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
คลินิกหมอครอบคครัว

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

เลขที 2404/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

83 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ           5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โกร๊ธ ซพัพลาย เมดิ
คอล

บจ. โกร๊ธ ซพัพลาย เมดิ
คอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2403/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

84 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 6 รายการ           1,550.00          1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

85 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป บจ. มิด-เวสต ์เด็นตอลกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2402/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

86 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 42 รายการ         62,000.00         62,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แมคไฮทอ็ป บจ. แมคไฮทอ็ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2425/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/เวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ           4,800.00          4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน คิดดีกราฟิก ร้าน คิดดีกราฟิก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2315/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

88 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/เวชกรรมสังคม จ านวน 1 รายการ             450.00             450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้าย แอด กุม
ภวาปี

ร้าน ไอเดียป้าย แอด กุม
ภวาปี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2314/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

89 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 228 รายการ       110,426.00       110,426.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2307/2562 ลว. 30 ส.ค. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 23 รายการ         46,000.00         46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2409/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

91 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ           2,790.00          2,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก-ชยัดิสทริบิวชัน่ 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชยัดิสทริบิวชัน่ 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2428/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

92 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานบริจาคโลหิต จ านวน 10 รายการ           2,857.50          2,857.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2427/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งาน
ประชาสัมพันธ์

จ านวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โชคชยัเฟอร์นิเจอร์ ร้าน โชคชยัเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2429/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

94 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ศูนย์เครื องมือ
แพทย์

จ านวน 1 รายการ       100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2417/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

95 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 1 รายการ         59,000.00         59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2418/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

96 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานวิสัญญี จ านวน 3 รายการ         53,200.00         53,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2419/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

7 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานอาชีวเวชกรรม จ านวน 3 รายการ           5,382.00          5,382.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอราวณั ไฮเทค บจ. เอราวณั ไฮเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2430/2562 ลว. 13 ก.ย. 62

98 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ       120,000.00       120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอน็.ซพัพลาย ร้าน พี.เอน็.ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2431/2562 ลว. 13 ก.ย. 05



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 55 รายการ     2,750,000.00     2,750,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คงัวอณ (ประเทศ
ไทย)

หจก. คงัวอณ (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/030
/2562

ลว. 28 มิ.ย. 62

100 จ้างเหมาติดต้ังโคมไฟเตียงผู้ป่วย/ตึก
ผู้ป่วยในพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 2 รายการ         24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถาวร  วงศศ์รีเทพ นายถาวร  วงศศ์รีเทพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2422/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

101 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษตึกศัลยกรรม จ านวน 1 รายการ           8,100.00          8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวาท  สิงห์ขร นายสวาท  สิงห์ขร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2432/2562 ลว. 13 ก.ย. 62

102 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 9 รายการ         90,000.00         90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คงัวอณ (ประเทศ
ไทย)

หจก. คงัวอณ (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2415/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

103 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกศัลยกรรม จ านวน 1 รายการ         38,000.00         38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

หจก. โปรไลน์ อินสทรู
เมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2412/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

104 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกศัลยกรรม จ านวน 1 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซพัพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2426/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

105 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โสตทัศนศึกษา จ านวน 2 รายการ         58,315.00         58,315.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บางกอกพลาสติก บางกอกพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2412/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

106 จ้างล้างเครื องปรับอากาศตึกผู้ป่วย 114 
เตียง

จ านวน 1 รายการ         15,400.00         15,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2420/2562 ลว. 12 ก.ย. 62

107 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 7 รายการ             983.00             983.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 8 รายการ           2,328.00          2,328.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

109 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         32,635.00         32,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอบโซลูท อินดสัตรี บจ. แอบโซลูท อินดสัตรี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2434/2562 ลว. 13 ก.ย. 62

110 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             800.00             800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป้าอว้น ก๊อปป้ี โอเอ ร้าน ป้าอว้น ก๊อปป้ี โอเอ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2447/2562 ลว. 16 ก.ย. 62

111 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 5 รายการ         15,705.00         15,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ บจ. จาํเริญแพทยภ์ณัฑ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2435/2562 ลว. 13 ก.ย. 62

112 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         25,200.00         25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อุดรพลาสติก บจ. อุดรพลาสติก คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2445/2562 ลว. 16 ก.ย. 62

113 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2446/2562 ลว. 16 ก.ย. 62

114 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ       150,300.00       150,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2410/2562 ลว. 6 ก.ย. 62

115 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,743.00          3,743.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2472/2562// ลว. 20 ก.ย. 19

116 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/งาน
คอมพิวเตอร์

จ านวน 2 รายการ         49,600.00         49,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2452/2562 ลว. 17 ก.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จ้างเหมาติดท่อน้ าทิ้งเครื องปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ         11,400.00         11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรชยัแอร์ แอนด ์
ผา้ม่าน

ร้าน พรชยัแอร์ แอนด ์
ผา้ม่าน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2454/2562 ลว. 17 ก.ย. 62

118 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานจ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ         42,000.00         42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตตเ์ทคกรุ๊ป บจ. สวิตตเ์ทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2453/2562 ลว. 17 ก.ย. 62

119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
ประชาสัมพันธ์

จ านวน 8 รายการ         10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเจริญพาณิชย์ ร้าน ศรีเจริญพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2490/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

120 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 รายการ       156,000.00       156,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บจ. บี.ดี.คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2486/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

121 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ ส ารองคลัง จ านวน 25 รายการ       100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซา้ทอี์สต ์โอเอ
 อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2488/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

122 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ ส ารองคลัง จ านวน 12 รายการ         30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2487/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

123 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ             700.00             700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2459/2562 ลว. 18 ก.ย. 62

124 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานผู้ป่วยนอก จ านวน 4 รายการ           2,335.00          2,335.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
 โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2458/2562 ลว. 18 ก.ย. 62

125 ซ่อมยานพาหนะ/หมายเลขทะเบียน นข-
4419

จ านวน 1 รายการ           2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2466/2562 ลว. 19 ก.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานจ่ายกลาง จ านวน 1 รายการ             825.00             825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสั
ตรี

บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสั
ตรี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2467/2562 ลว. 19 ก.ย. 62

127 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ           2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2485/2562 ลว. 24 ก.ย. 62

128 จัดซ้ือข้าวสาร/อาหารผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         13,500.00         13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/004
/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

129 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 6 รายการ           1,340.00          1,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

130 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 5 รายการ           1,550.00          1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

131 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ           4,761.00          4,761.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์

บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2481/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

132 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ตึกผู้ป่วยใน
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 4 รายการ           3,496.00          3,496.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2480/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

133 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงห้องผ่าตัด จ านวน 2 รายการ         31,600.00         31,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2500/2562 ลว. 26 ก.ย. 62

134 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ส.ค.62 จ านวน 1 รายการ         64,300.00         64,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2483/2562 ลว. 23 ก.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ         65,300.00         65,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2482/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

136 จัดซ้ือผักสด/อาหารผู้ป่วย จ านวน 5 รายการ           1,125.00          1,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดพภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/256
/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

137 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,690.00          8,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเล็ก จนัทรฺทองรัตน์ นางเล็ก จนัทรฺทองรัตน์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

138 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนิภาพร ศรีวฒั นางนิภาพร ศรีวฒั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

139 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

140 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน ทุมธรรมมา นางขวญัเรือน ทุมธรรมมา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 982/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

141 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

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

เลขที 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

142 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา  จนัโส น.ส.กรรณิกา  จนัโส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

143 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,790.00          8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางมดัสา  ไลไธสง นางมดัสา  ไลไธสง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 985/2562 ลว. 28 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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

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

เลขที 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

145 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแกว้ตา  สิทธิกุล นางแกว้ตา  สิทธิกุล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1324/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

146 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ           7,062.00          7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท ์
แอนด ์เครน

บจ. ไพโอเนียร์ ลิฟท ์
แอนด ์เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1545/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

147 ค่าเช่าเครื องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 
เดือน ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอม บมจ. อีฟอร์แอลเอม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/003
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

148 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สาํนกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์ารสงเคา
รห์ทหารผา่นศึก

สาํนกังานรักษาความ
ปลอดภยั องคก์ารสงเคา
รห์ทหารผา่นศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/001
/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

149 ค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ก.พ.62-
ก.ย.62

จ านวน 1 รายการ       110,745.00       110,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 776/2562 ลว. 1 ก.ย. 62

150 ค่าบริการติดต้ังระบบเบรกเกอร์ตู้จ่ายไฟ 
ตึกพิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 10 รายการ         95,230.00         95,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อาร์เคพี โซลูชัน่ บจ. อาร์เคพี โซลูชัน่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2484/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

151 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั ร้าน นํ้าด่ืม ดี-พลสั คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2509/2562 ลว. 27 ก.ย. 62

152 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชัน่ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/011
/2562

ลว. 8 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 1-30  กันยายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

153 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 259 รายการ       109,865.00       109,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2436/2562 ลว. 13 ก.ย. 62

154 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ           1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอรา
ทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2479/2562 ลว. 23 ก.ย. 62

155 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ         38,849.49         38,849.49 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอรา
ทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2478/2562 ลว. 20 ก.ย. 62

156 ค่าสาธารณูปโภค/องค์กรแพทย์ จ านวน 1 รายการ             749.00             749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2337/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

157 ค่าสาธารณูปโภค/สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
คลินิกหมอครอบคครัว

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

เลขที 2335/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

158 ค่าสาธารณูปโภค/ภายในโรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2336/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

159 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/น้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           7,868.00          7,868.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ตน้รักษน์ํ้าด่ืม ร้าน ตน้รักษน์ํ้าด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2334/2562 ลว. 3 ก.ย. 62

160 ค่าเช่าเครื อง Infusion Pump เดือน ก.ย.
62

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

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 2312/2562 ลว. 2 ก.ย. 62

161 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.62 จ านวน 1 รายการ         62,054.70         62,054.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 073/2562 ลว. 3 ก.ย. 62


