
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           2,674.00          2,674.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1332/2562 ลว. 30 เม.ย. 62

2 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 6 รายการ         59,965.00         59,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น้้าด่ืมทรัพย์ทวีพูน น้้าด่ืมทรัพย์ทวีพูน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1318/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

3 ว่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กฉ-5918

จ านวน 1 รายการ           1,280.79          1,280.79 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1327/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

4 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           3,774.96          3,774.96 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1340/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

5 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จ านวน 1 รายการ         17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1317/2562 ลว. 26 เม.ย. 62

6 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,132.00          2,132.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

7 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

8 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           7,505.00          7,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1326/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

10 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 20 รายการ           7,953.00          7,953.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1339/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

11 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           5,713.80          5,713.80 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1328/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

12 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 20 รายการ           8,221.00          8,221.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1346/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

13 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           2,176.00          2,176.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           1,550.00          1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1343/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง จ านวน 7 รายการ           7,270.00          7,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์ ร้าน กุมภวาปีการพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1344/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 7 รายการ           4,205.00          4,205.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1357/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           1,758.50          1,758.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1355/2562 ลว. 3 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/งานซ่อม
บ ารุง

จ านวน 2 รายการ           7,400.00          7,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1363/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 23 รายการ           7,870.00          7,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1356/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 12 รายการ           5,158.00          5,158.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1360/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 6 รายการ           7,605.00          7,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1365/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

22 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,594.00          1,594.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

23 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         11,250.00         11,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

24 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 61 รายการ         23,301.00         23,301.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1354/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

25 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           6,875.00          6,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1366/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

26 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ           8,100.00          8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1362/2562 ลว. 3 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             110.00             110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1351/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรมสังคม

จ านวน 1 รายการ           4,900.00          4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1350/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานจ่ายกลาง จ านวน 2 รายการ         12,772.00         12,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอ.เอส.พี.เพิมกิจ บจ. เอ.เอส.พ.ีเพิมกิจ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1362/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1367/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

31 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานสนาม จ านวน 2 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1347/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานโสตทัศนศึกษา จ านวน 4 รายการ           2,320.00          2,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1369/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

33 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 24 รายการ           9,848.00          9,849.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1375/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

34 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           3,100.00          3,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

35 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-4236

จ านวน 5 รายการ           2,364.17          2,364.17 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1359/2562 ลว. 3 พ.ค. 62

37 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
นข-6076

จ านวน 12 รายการ           4,966.94          4,966.94 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โตโยต้าอุดรธานี บจ. โตโยต้าอุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1358/2562 ลว. 3 พ.ค. 05

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

บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1368/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

39 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 50 รายการ         18,253.00         18,253.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1390/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

40 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           3,604.00          3,604.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

41 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

42 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1378/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

43 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ         52,500.00         52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1377/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

44 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           2,413.92          2,413.92 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1376/2562 ลว. 8 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/งานซ่อม
บ ารุง

จ านวน 1 รายการ           3,700.00          3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1392/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

46 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ           8,400.00          8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1370/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

47 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ         11,200.00         11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1379/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

48 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           6,288.00          6,288.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1404/2562 ลว. 13 พ.ค. 62

49 งานซ่อมแซมปรับปรุงคลินิกตา,ห้องยา จ านวน 9 รายการ         48,392.00         48,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายบุญเพ็ง  ดอนเปตง นายบุญเพ็ง  ดอนเปตง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1401/2562 ลว. 13 พ.ค. 62

50 ซ่อมแซมล้างเครื องปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ           3,800.00          3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

51 จ้างร้ือถอนขนย้ายเครื องปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ         78,000.00         78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1260/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

52 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1372/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,390.00          1,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1391/2562 ลว. 10 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอาชีวะเวชกรรม จ านวน 1 รายการ             325.00             325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ไอ-นาย ก๊อปปี้เซ็น
เตอร์

ร้าน ไอ-นาย ก๊อปปี้เซ็น
เตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1411/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

55 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานอาชีวะเวชกรรม จ านวน 2 รายการ             320.00             320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซีสเทม

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซีสเทม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1406/2562 ลว. 13 พ.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรม

จ านวน 1 รายการ           2,800.00          2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1407/2562 ลว. 13 พ.ค. 62

57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 134/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         20,400.00         20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 134/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         44,600.00         44,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 134/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         28,000.00         28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 134/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         75,000.00         75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอส จี เทรดด้ิง หจก. เอส จี เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 134/2562 ลว. 2 พ.ค. 62

62 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 1405/2562 ลว. 13 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 13 รายการ           6,174.00          6,174.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1410/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

64 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,433.00          5,433.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1416/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

65 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 11 รายการ           4,223.00          4,223.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

66 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ           8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

67 จัดซ้ือวัสดุการพแทย/์ห้องคลอด จ านวน 6 รายการ         12,580.00         12,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1393/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

68 จัดซ้ือวัสดุการพแทย/์หอผู้ป่วยหนัก จ านวน 6 รายการ           6,890.00          6,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1408/2562 ลว. 13 พ.ค. 62

69 ซ่อมแซมวิทยุสื อสาร/งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 3 รายการ           2,930.00          2,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1412/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

70 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             895.00             895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1413/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

71 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน น้้าด่ืม ดี-พลัส ร้าน น้้าด่ืม ดี-พลัส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1425/2562 ลว. 16 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

73 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           6,625.00          6,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1424/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

74 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           3,675.00          3,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

75 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กบ-5658

จ านวน 1 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ฮ.พัฒนายนต์ หจก. ฮ.พัฒนายนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1419/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

76 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานวัณโรค จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้เซ็น
เตอร์

ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1417/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

77 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานวัณโรค จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้เซ็น
เตอร์

ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1418/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

78 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/โครงการยาเสพติด จ านวน 7 รายการ         23,000.00         23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1423/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

79 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โครงการยาเสพติด จ านวน 3 รายการ         52,400.00         52,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1431/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

80 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โครงการยาเสพติด จ านวน 3 รายการ         90,000.00         90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอปร้ินท์ ดีไซน์ ร้าน ไอปร้ินท์ ดีไซน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1432/2562 ลว. 17 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โครงการยาเสพติด จ านวน 15 รายการ         23,000.00         23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1434/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

82 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โครงการยาเสพติด จ านวน 1 รายการ         75,000.00         75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พึ่มชัยพาณิชย์ ร้าน พึ่มชัยพาณิชย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1433/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

83 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 58 รายการ         22,702.00         22,702.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1435/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

84 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์กายภาพบ าบัด จ านวน 1 รายการ         92,000.00         92,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ.เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

บจ.เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1420/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ             995.10             995.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1426/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

86 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           2,846.20          2,846.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

87 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,167.20          3,167.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซี เด็นตัล แลป บจ. พีซี เด็นตัล แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

88 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 74 รายการ         72,970.00         72,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. สายน้้าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายน้้าทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1428/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ         97,100.00         97,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1427/2562 ลว. 16 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           5,100.00          5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

ร้าน เค แอนด์ เอส ซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1457/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

91 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ         26,536.00         26,536.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1429/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

92 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 5 รายการ           8,730.00          8,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1422/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

93 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานวัณโรค จ านวน 1 รายการ           1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้ ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1437/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

94 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานวัณโรค จ านวน 1 รายการ           3,300.00          3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้ ร้าน แมวเหมียว ก๊อปปี้

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1436/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

95 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           4,274.00          4,274.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

96 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         25,200.00         25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1421/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

97 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

ร้าน กุมภวาปีเคร่ืองมือ
แพทย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1439/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

98 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน นิวเวฟ ร้าน นิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1415/2562 ลว. 15 พ.ค. 05



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           2,200.00          2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน นิวเวฟ ร้าน นิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1414/2562 ลว. 15 พ.ค. 62

100 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           3,450.00          3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ยู่อี่การพิมพ์ หจก. ยู่อี่การพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1449/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

101 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           1,650.00          1,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ยู่อี่การพิมพ์ หจก. ยู่อี่การพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1440/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

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

หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1463/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

103 จัดซ้ือครุภณฑ์ตอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์
โฆษณา,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จ านวน 5 รายการ         82,480.00         82,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1371/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

104 ซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 
กพ-546

จ านวน 12 รายการ         33,525.78         33,525.78 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สยามนิสสัน อุดรธานี บจ. สยามนิสสัน อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1460/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

105 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

106 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 2 รายการ           9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1445/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

107 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ านวน 1 รายการ         14,000.00         14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1444/2562 ลว. 21 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องคลอด จ านวน 1 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1446/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

109 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 2 รายการ         35,000.00         35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1447/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

110 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         42,372.00         42,372.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1451/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

111 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           5,850.00          5,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1461/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

112 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           5,760.00          5,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1462/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

113 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 12 รายการ           5,952.00          5,952.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1469/2562 ลว. 23 พ.ค. 62

114 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         41,800.00         41,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1450/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

115 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 27 รายการ         72,840.00         72,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิว เซ้าท์อีสต์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1470/2562 ลว. 23 พ.ค. 62

116 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ         13,300.00         13,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดร ไอที ร้าน อุดร ไอที

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1474/2562 ลว. 24 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 27 รายการ         71,700.00         71,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1745/2562 ลว. 24 พ.ค. 62

118 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ         18,250.00         18,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 62

119 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           2,286.00          2,286.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

120 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 41 รายการ         15,224.00         15,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1476/2562 ลว. 24 พ.ค. 62

121 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/โครงการยาเสพติด จ านวน 1 รายการ           2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1464/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

122 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

123 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           2,848.00          2,848.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

124 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 5 รายการ           3,780.00          3,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

125 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ           3,350.00          3,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอส.ดี.ทันตเวช(1988) บจ. เอส.ดี.ทันตเวช(1988)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1500/2562 ลว. 28 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ             798.00             798.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1456/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

127 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานบริหารทั วไป จ านวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อุดรศรีภรณ์ภัณฑ์ บจ. อุดรศรีภรณ์ภัณฑ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1477/2562 ลว. 24 พ.ค. 62

128 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/งานบริหารทั วไป จ านวน 1 รายการ           3,751.00          3,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. นิวง่วนแสงไทย บจ. นิวง่วนแสงไทย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1467/2562 ลว. 23 พ.ค. 62

129 ซ่อมแซทต่อเติมระบบระบายอากาศ จ านวน 1 รายการ         66,000.00         66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1380/2562 ลว. 8 พ.ค. 62

130 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ห้องผ่าตัด จ านวน 4 รายการ         13,900.00         13,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอ.เอ.แอนด์ เอ็น หจก. เอ.เอ.แอนด์ เอ็น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1480/2562 ลว. 24 พ.ค. 62

131 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 11 รายการ           5,890.00          5,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1487/2562 ลว. 27 พ.ค. 62

132 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,305.00          5,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 28/5/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

133 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,625.00          5,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1515/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

134 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           4,905.00          4,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1528/2562 ลว. 30 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คครุภัณฑ์
การแพทย์ งวดที 2

จ านวน 1 รายการ         21,000.00         21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง
(1992)

บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง
(1992)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1505/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

136 ค่าเช่าเครื อง Infusion Pump เดือน 
พ.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

0032.301/00
2/2562

ลว. 1 ต.ค. 62

137 ค่าบริการบ ารุงรักษษลิฟท์ เดือน เม.ย.62 จ านวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

138 ค่าเช่าเครื องอ่านและแปลงสัญญาภาพ
เอกซเรย์ เดือน พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ         74,700.00         74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
3/2562

ลว. 1 ต.ค. 62

139 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ พ.ค.62 จ านวน 1 รายการ           1,179.99          1,179.99 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1504/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

140 ค่าบริการตรวจเลือด เดือน พ.ค.62 จ านวน 1 รายการ         12,900.00         12,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1502/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

141 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           1,015.00          1,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อุตรไซโตรเทค หจก.อุตรไซโตรเทค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1503/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

142 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์คลินิกตา จ านวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1466/2562 ลว. 23 พ.ค. 62

143 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ         27,000.00         27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1465/2562 ลว. 23 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จ้างเหมาบริการล้างถังเก็บน้ าใสใต้ดิน จ านวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1453/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

145 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรม

จ านวน 2 รายการ           5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1452/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

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

หจก. เอสจีเทรดด้ิง หจก. เอสจีเทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1488/2562 ลว. 27 พ.ค. 62

147 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,640.00          8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง นางเสาวคนธ์  เล่ียมไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 983/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

148 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกรรณิกา  จันโส นางกรรณิกา  จันโส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 782/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

149 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,690.00          8,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางมัดสา  ไลไธสง นางมัดสา  ไลไธสง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 985/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

150 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 นางนิภาพร  ศรีวัฒ  นางนิภาพร  ศรีวัฒ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 981/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

151 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 984/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

152 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา นางขวัญเรือน  ทุมธรรมมา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 982/2562 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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

153 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,390.00          8,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางพิศสุดา  โกนันท์ นางพิศสุดา  โกนันท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 779/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

154 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางลักษิกา  สุวรรณสิริ นางลักษิกา  สุวรรณสิริ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 781/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

155 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,740.00          8,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์ นางเล็ก  จันทร์ทองรัตน์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 780/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

156 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เดือน 
พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ           8,840.00          8,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางแก้วตา  สิทธิกุล นางแก้วตา  สิทธิกุล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1324/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

157 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
เดือน พ.ค.62

จ านวน 1 รายการ       137,200.00       137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
1/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

158 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/บริการงานทั วไป จ านวน 1 รายการ           2,200.00          2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดอกไม้เรือนบุษบา ร้าน ดอกไม้เรือนบุษบา

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1529/2562 ลว. 30 พ.ค. 62

159 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.62 จ านวน 1 รายการ           5,400.00          5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/01
1/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

160 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 8 รายการ         48,950.00         48,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1507/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

161 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ           7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1508/2562 ลว. 28 พ.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 เมษายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

162 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 5 รายการ           2,038.50          2,038.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1509/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

163 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         16,616.00         16,616.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

อิทธิพัทธ์  ปัวสิม อิทธิพัทธ์  ปัวสิม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1506/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

164 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ         13,400.00         13,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

อิทธิพัทธ์  ปัวสิม อิทธิพัทธ์  ปัวสิม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1506/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

165 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ         16,750.00         16,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

อิทธิพัทธ์  ปัวสิม อิทธิพัทธ์  ปัวสิม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1506/2562 ลว. 28 พ.ค. 62

166 ซ่อมแซมปรับปรุงแฟลตไม้ 4 คูหา จ านวน 1 รายการ       435,000.00       435,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจักรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1259/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

167 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           9,072.00          9,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ต้นรักษ์น้้าด่ืม ร้าน ต้นรักษ์น้้าด่ืม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1341/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

168 ค่าบริการบ ารุงรักษษลิฟท์ เดือน พ.ค.62 จ านวน 1 รายการ           4,280.00          4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.

169 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค.62 จ านวน 1 รายการ         74,726.40         74,726.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 037/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

170 จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.


