
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

1 จ้างเหมาบริการขนย้ายเคร่ืองอบผ้า จ านวน 1 รายการ        35,000.00         35,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง รับทรัพย์พาณิชย์ รับทรัพย์พาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 311/2562 ลว. 23 พ.ย. 61

2  จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/OPD2 จ านวน 1 รายการ        65,000.00         65,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เออีซี เฮลธแ์คร์ บจ. เออีซี เฮลธแ์คร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 309/2562 ลว. 23 พ.ย. 61

3 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 66 รายการ        23,180.00         23,180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 358/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

4 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 23 รายการ          7,243.00           7,243.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 359/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น/งานขยะ จ านวน 21 รายการ       388,500.00        388,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง รับทรัพย์พาณิชย์ รับทรัพย์พาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 310/2562 ลว. 23 พ.ย. 61

6 จัดซ้ือวสัดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ปว่ย จ านวน 1 รายการ          2,000.00           2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 356/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

7 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 31 รายการ        80,289.00         80,289.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 367/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

8 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 2 รายการ        35,800.00         35,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 370/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

9 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จ านวน 3 รายการ        16,700.00         16,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ท-ีเมดิค ซัพพลาย ท-ีเมดิค ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 361/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/งานโสตฯ จ านวน 2 รายการ          1,600.00           1,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไอรักไอเลิฟสตูดิโอ ร้าน ไอรักไอเลิฟสตูดิโอ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 364/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

(3)  (10)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ            450.00             450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 366/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

12 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ        35,500.00         35,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 372/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ          8,200.00           8,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน รัชณีกรณ์ ผ้าม่าน ร้าน รัชณีกรณ์ ผ้าม่าน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 368/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

14 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ        12,600.00         12,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 380/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

15 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ        19,200.00         19,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้ง โอไบร์ท หา้ง โอไบร์ท คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 381/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 4 รายการ          3,030.00           3,030.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวทิยาภรณ์ หจก. ร้านวทิยาภรณ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 378/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์/คงคลังพสัดุ จ านวน 3 รายการ        32,040.00         32,040.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. สมาร์ทเซอร์วสิไอที หจก. สมาร์ทเซอร์วสิไอที คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 371/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

18 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
4419

จ านวน 1 รายการ          2,500.00           2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 377/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์/คงคลังพสัดุ จ านวน 4 รายการ        64,300.00         64,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ริโก้(ประเทศไทย) บจ. ริโก(้ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 369/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

20 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ            540.00             540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 379/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

21 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ          8,800.75           8,800.75 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 363/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

22 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรม

จ านวน 20 รายการ        16,499.40         16,499.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย)

บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย)

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ
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23 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ            550.00             550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 376/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

24 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 40 รายการ        15,271.00         15,271.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 382/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

25 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 23 รายการ          8,583.00           8,583.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 387/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

26 ค่าบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย/์LAB จ านวน 7 รายการ          5,600.00           5,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 373/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/LAB จ านวน 1 รายการ        10,000.00         10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 374/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

28 ค่าบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย/์LAB จ านวน 1 รายการ          9,000.00           9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ บจ. ไบโอ แลบเซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 375/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

29 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 3 รายการ        41,840.00         41,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 362/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

30 จัดซ้ือวสัดุบริโภคน้ าด่ืมผู้ปว่ย จ านวน 1 รายการ          2,000.00           2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส ร้าน น้ าด่ืม ดี-พลัส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 357/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

31 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ          3,743.00           3,743.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ธวชัปโิตรเลียม หจก. ธวชัปโิตรเลียม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 395/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

32 ค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอครอบครัว 
PCC

จ านวน 1 รายการ          1,284.00           1,284.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปลิทอีินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปลิทอีินเทอร์เน็ต คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 399/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

33 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/LAB จ านวน 3 รายการ        11,770.00         11,770.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แล็บ ลีดเดอร์ บจ. แล็บ ลีดเดอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 401/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

34 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 62 รายการ        25,635.00         25,635.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 396/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์/งานคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ        91,180.00         91,180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. บดีี คอมพวิเตอร์ บจ. บดีี คอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 394/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

36 จัดซ้ือครุภณ์ัการแพทย์ จ านวน 1 รายการ        50,000.00         50,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 412/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

37 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ กฉ-
5918

จ านวน 12 รายการ        10,870.00         10,870.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 398/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

38 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ กง-
796

จ านวน 4 รายการ        17,800.00         17,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ ร้าน อู่จิ๋วเจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 397/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

39 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ        15,000.00         15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปเีคร่ืองมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปเีคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 411/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

40 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 2 รายการ        17,976.00         17,976.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์อินเตอร์เทรด คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 410/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

41 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ/งานCOC จ านวน 1 รายการ          1,700.00           1,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 413/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

42 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์/งานบอ่บ าบดั จ านวน 1 รายการ        28,890.00         28,890.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เคมลิงค์ซัพพลาย หจก. เคมลิงค์ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 409/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

43 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ       104,000.00        104,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. สากลโฟนนิค หจก. สากลโฟนนิค คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 365/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

44 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 17 รายการ          5,962.00           5,962.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 408/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

45 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 22 รายการ          8,385.00           8,385.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 415/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

46 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 18 รายการ          5,500.00           5,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 422/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

47 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานอุบติัเหตุ-
ฉุกเฉิน

จ านวน 2 รายการ        75,000.00         75,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาสซัพพลาย บจ. ดีวาสซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 402/2562 ลว. 7 ธ.ค. 61

48 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปงีบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ปว่ย

จ านวน 3 รายการ        11,500.00         11,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต าบลเสอเพลอ

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 414/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

49 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานกายภาพบ าบดั จ านวน 1 รายการ          3,500.00           3,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. อินทเิกรทเต็ท เมดิคอล
เซอร์วสิ

บจ. อินทเิกรทเต็ท เมดิคอล
เซอร์วสิ

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 420/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

50 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ          1,000.00           1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 418/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

51 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ          3,200.00           3,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทลูแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 417/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

52 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์/งานยาเสพติด จ านวน 3 รายการ        74,600.00         74,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไอเมด ลาบอราททอร่ี บจ. ไอเมด ลาบอราททอร่ี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 423/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

53 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
4236

จ านวน 1 รายการ          2,500.00           2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 419/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

54 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ กฉ-
5918

จ านวน 1 รายการ        12,600.00         12,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 432/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

55 จ้างจัดท าตรายาง/งานพสัดุ/การเงิน/
ทนัตกรรม

จ านวน 6 รายการ          2,000.00           2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 425/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

56 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
4236

จ านวน 5 รายการ          2,364.17           2,364.17 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 433/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

57 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 31 รายการ        16,827.00         16,827.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 429/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

58 จ้างเหมาบริการติดสต๊ิกเกอร์C2/งานทนั
ตกรรม

จ านวน 1 รายการ        16,050.00         16,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. อุดรคอมโพสิต หจก. อุดรคอมโพสิต คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 421/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

59 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 10 รายการ          4,979.00           4,979.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 430/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

60 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 11 รายการ          5,345.00           5,345.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 443/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

61 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 12 รายการ          5,161.00           5,161.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 454/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

62 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ/งานโสตฯ จ านวน 2 รายการ          1,060.00           1,060.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 441/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

63 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ        45,000.00         45,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไอปรินทดี์ไซน์ ร้าน ไอปรินทดี์ไซน์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 431/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

64 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 2 รายการ        30,160.00         30,160.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 435/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

65 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 2 รายการ        31,600.00         31,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง ร้าน พเีคมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 424/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

66 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม/งานทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ          3,800.00           3,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็กซา ซีแลม บจ. เอ็กซา ซีแลม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 439/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

67 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม/งานทนัตกรรม จ านวน รายการ        50,689.30         50,689.30 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ าทพิย์เด็ลตอลแล
บอราททอร่ี

บจ. สายน้ าทพิย์เด็ลตอลแล
บอราททอร่ี

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 416/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61

68 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน/HA/งานแผน/
งานโสตฯ

จ านวน 5 รายการ          4,350.00           4,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. นาโนครีเอทฟี บจ. นาโนครีเอทฟี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 440/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

69 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/งานพสัดุ จ านวน 1 รายการ            600.00             600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ออฟฟชิคลับ(ไทย) บจ. ออฟฟชิคลับ(ไทย) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 444/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

70 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรม

จ านวน 1 รายการ          3,500.00           3,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์เวชการ หจก. สมบรูณ์เวชการ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 438/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61



วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

71 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ          1,600.00           1,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ไอคิวเซ้าทอ์ีสต์โอเอ หจก. ไอคิวเซ้าทอ์ีสต์โอเอ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 437/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

72 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 29 รายการ        59,550.00         59,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ไอคิวเซ้าทอ์ีสต์โอเอ หจก. ไอคิวเซ้าทอ์ีสต์โอเอ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 437/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61

73 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ านวน 7 รายการ          3,723.00           3,723.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 445/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

74 ซ่อมแซมหอ้งพกัฟื้นเพื่อท าประตู/หอ้ง
ผ่าตัด

จ านวน 5 รายการ        33,160.00         33,160.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 434/2562 ลว. 14 ธ.ค. 61

75 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ          2,590.00           2,590.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 428/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

76 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ            867.00             867.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 427/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

77 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 4 รายการ          2,850.00           2,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 426/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61

78 จ้างจัดท าตรายาง/งานกุมารเวชกรรม จ านวน 1 รายการ            500.00             500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 461/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

79 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ          1,800.00           1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวทิยาภรณ์ หจก. ร้านวทิยาภรณ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 458/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

80 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวและ
ครุภณัฑ์ส านักงาน

จ านวน 34 รายการ       101,800.00        101,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พพีเีฟอร์นิเจอร์ ร้าน พพีเีฟอร์นิเจอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 459/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

81 จ้างเหมาติดต้ังกระจกอลูมิเนียม จ านวน 7 รายการ       125,000.00        125,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบญุเพง็ ดอนเปตง นายบญุเพง็ ดอนเปตง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 355/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

82 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ จ านวน 1 รายการ        27,650.00         27,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง พยาธวิทิยามิตรภาพ พยาธวิทิยามิตรภาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 475/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61
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หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

83 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 14 รายการ          5,470.00           5,470.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 464/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61

84 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 35 รายการ        15,238.00         15,238.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 465/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61

85 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 6 รายการ          1,560.00           1,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ ร้าน กุมภวาปกีารพมิพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 460/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

86 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/OPD2 จ านวน 1 รายการ        10,980.00         10,980.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. โซวคิ บจ. โซวคิ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 457/2562 ลว. 19 ธ.ค. 61

87 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ/LAB จ านวน 1 รายการ            500.00             500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 471/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

88 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/วสัิญญี/งบค่า
เส่ือม 2562

จ านวน 1 รายการ       128,400.00        128,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอโนวา่ บจ. ไบโอโนวา่ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

89 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/โครงการ
คลินิกอายุรกรรม

จ านวน 7 รายการ          4,914.00           4,914.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 476/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

90 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานอาชีวอนามัย จ านวน 1 รายการ        12,000.00         12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอสพเีค เพลนต้ี สตาร์ บจ. เอสพเีค เพลนต้ี สตาร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 472/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

91 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/งานอาชีวอ
นามัย

จ านวน 1 รายการ          3,360.00           3,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียปา้ยอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียปา้ยอิงค์เจ็ท คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 473/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

92 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 15 รายการ          6,224.00           6,224.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 485/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

93 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 13 รายการ          6,299.00           6,299.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 493/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

94 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 15 รายการ          6,755.00           6,755.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 492/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61
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95 จัดซ้ืออาหารผู้ปว่ย จ านวน 13 รายการ          6,988.00           6,988.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรทนิ โรจวรานนท์ นายสุรทนิ  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 506/2562 ลว. 26 ธ.ค. 61

96 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
4236

จ านวน 1 รายการ          3,638.00           3,638.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พฒันายนต์ หจก. ฮ.พฒันายนต์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 488/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

97 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
6598

จ านวน 4 รายการ        11,770.00         11,770.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 489/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

98 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/งบบริจาค จ านวน 1 รายการ        50,000.00         50,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอสดีเอส เคอร์ บจ. เอสดีเอส เคอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 468/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61

99 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/งบบริจาค จ านวน 1 รายการ        12,000.00         12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เทนส์ไซส์ บจ. เทนส์ไซส์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

100 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/งบบริจาค/LAB จ านวน 1 รายการ       120,000.00        120,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล

บจ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 295/2562 ลว. 21 พ.ย. 61

101 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา-เผยแพร่/งานโสต จ านวน 6 รายการ       181,000.00        181,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. บดีี คอมพวิเตอร์ บจ. บดีี คอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 446/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61

102 ค่าบริการHos-xp Activation ป2ี561 จ านวน 1 รายการ        37,905.00         37,905.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. บางกอก เมดิคอล
ซอฟต์แวร์

บจ. บางกอก เมดิคอล
ซอฟต์แวร์

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

103 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานกุมารเวชกรรม จ านวน 2 รายการ        24,000.00         24,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. กาลต้อง หจก. กาลต้อง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 486/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

104 จ้างเหมาบริการติดต้ังโดเมน/งาน
คอมพวิเตอร์

จ านวน 1 รายการ          2,215.00           2,215.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อีซ่ีเวบ็เซอร์วสิ ร้าน อีซ่ีเวบ็เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

105 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม/งานทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ          3,780.00           3,780.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็กซา ซีแลม บจ. เอ็กซา ซีแลม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 490/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

106 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม/งานทนัตกรรม จ านวน 35 รายการ        38,220.00         38,220.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ าทพิย์เด็ลตอลแล
บอราททอร่ี

บจ. สายน้ าทพิย์เด็ลตอลแล
บอราททอร่ี

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 491/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61
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107 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ        15,500.00         15,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. กัญญาโม บจ. กัญญาโม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 502/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

108 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์/ตึกอายุกรรมหญิง จ านวน 1 รายการ        16,800.00         16,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 501/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

109 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ            180.00             180.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณคอนกรีด-บล็อก ร้าน รุ่งอรุณคอนกรีด-บล็อก คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 500/2562 ลว. 25 ธ.ค. 61

110 จัดซ้ือวสัดุส านักงานทั่วไป/คงคลังพสัดุ จ านวน 1 รายการ        70,000.00         70,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เอสจีเทรดด้ิง หจก. เอสจีเทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 487/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61

111 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว/คงคลังพสัดุ จ านวน 2 รายการ        21,000.00         21,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 474/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61

112 อาคารผู้ปว่ยนอกและอุบติัเหตุ/คสล 4 
ชั้น

จ านวน 1 รายการ     117,600,000.00      117,600,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุดรธานี

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุดรธานี

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

113 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์/งบบริจาค/
ทนัตกรรม

จ านวน 1 รายการ        28,000.00         28,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล 
คอร์ปอเรชั่น

บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล 
คอร์ปอเรชั่น

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.

จ านวน รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ ลว.
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