
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,574.00          1,574.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

2 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

3 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 68 รายการ         25,986.00         25,986.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1543/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

4 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ จ านวน 1 รายการ         52,850.00         52,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1518/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน/ซ่อมบ ารุง จ านวน 4 รายการ         17,640.00         17,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน 99 กรองน ้า อุดรธานี ร้าน 99 กรองน ้า อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1516/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             135.00             135.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน 99 กรองน ้า อุดรธานี ร้าน 99 กรองน ้า อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1517/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

7 จักซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ         18,400.00         18,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1520/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

8 จักซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 81 รายการ       285,440.00       285,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1520/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 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  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 7 รายการ             305.00             305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ บจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1519/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

10 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 8 รายการ           2,760.00          2,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

11 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

12 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ           8,400.00          8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. กญัญาโม บจ. กญัญาโม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1544/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

13 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 3 รายการ         22,110.00         22,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

น ้าด่ืมทรัพยท์วีพนู น ้าด่ืมทรัพยท์วีพนู

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1577/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

14 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมชาย จ านวน 1 รายการ         11,000.00         11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1575/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

15 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           5,035.00          5,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1557/2562 ลว. 4 มิ.ย. 62

16 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           8,719.00          8,719.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1571/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

17 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,308.00          5,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1586/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ             500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1581/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           1,600.00          1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สต ์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สต ์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1558/2562 ลว. 4 มิ.ย. 62

20 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์องค์กรแพทย์ จ านวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอน็โอพี เมดิคอล หจก. เอน็โอพี เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1574/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

21 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ านวน 1 รายการ         15,000.00         15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอน็โอพี เมดิคอล หจก. เอน็โอพี เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1576/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

22 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์องค์กรแพทย์ จ านวน 1 รายการ         60,000.00         60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เอน็โอพี เมดิคอล หจก. เอน็โอพี เมดิคอล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1573/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

23 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ             570.00             570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1580/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

24 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 1588/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 40 รายการ       463,500.00       463,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1458/2562 ลว. 22 พ.ค. 62

26 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ านวน 2 รายการ           3,743.00          3,743.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ธวชัปิโตรเลียม หจก. ธวชัปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1572/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 6 รายการ           2,611.00          2,611.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1578/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

28 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 10 รายการ           4,214.00          4,214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1579/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

29 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 44 รายการ         18,103.00         18,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1600/2562 ลว. 7 มิ.ย. 62

30 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 2 รายการ           7,750.00          7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

31 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

32 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           1,504.00          1,504.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

33 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           5,419.00          5,419.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1614/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

34 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ           2,180.00          2,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

35 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ านวน 1 รายการ         21,700.00         21,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. กญัญาโม บจ. กญัญาโม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1587/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/งบบริจาค จ านวน 5 รายการ       111,815.00       111,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ประภาคาร529 บจ. ประภาคาร529

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1793/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

37 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ           7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้าง โอไบร์ท ห้าง โอไบร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1601/2562 ลว. 7 มิ.ย. 05

38 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 17 รายการ           5,980.00          5,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1631/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

39 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           7,332.00          7,332.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1641/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

40 จ้างเหมาร้ือประตูเหล็ก/งานเภสัชกรรม จ านวน 1 รายการ         13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

โย.เจริญการช่าง โย.เจริญการช่าง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1619/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ           8,010.00          8,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1642/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

42 จ้างซ่อมแซมถนนและตัดชายหลังคา จ านวน 3 รายการ         62,500.00         62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1591/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62

43 จ้างซ่อมแซมถนนปรับปรุงรัวทางเข้าออก จ านวน 4 รายการ         23,000.00         23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์ นายจกัรกฤษ  อนุประดิษฐ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1592/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62

44 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

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  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 4 รายการ         44,450.00         44,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1612/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

46 จ้างเหมาติดต้ังและร้ือถอนแบล็คดร๊อบ จ านวน 2 รายการ         29,200.00         29,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ไอเดียป้าย แอด กุมภวาปี ไอเดียป้าย แอด กุมภวาปี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1615/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/คลินิกหมอครอบครัว จ านวน 2 รายการ             650.00             650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1655/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

48 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานซักฟอก จ านวน 1 รายการ       108,000.00       108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน สุกญัญา เทรดด้ิง ร้าน สุกญัญา เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1630/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

49 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 11 รายการ           5,316.00          5,316.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1654/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

50 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           1,438.00          1,438.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

51 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 15 รายการ         45,420.00         45,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ยูอ่ี่การพิมพ์ หจก. ยูอ่ี่การพิมพ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1632/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

52 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

53 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 5 รายการ           2,474.00          2,474.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

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  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1678/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/จ่ายกลาง จ านวน 3 รายการ         17,260.17         17,260.17 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1645/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

56 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/จ่ายกลาง จ านวน 10 รายการ         54,800.53         54,800.53 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1644/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

57 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 44 รายการ         21,157.00         21,157.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1633/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

58 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ห้องผ่าตัด จ านวน 2 รายการ           1,780.00          1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิค บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1643/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

59 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ห้องคลอด จ านวน 2 รายการ           3,180.00          3,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1646/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

60 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 19 รายการ           8,345.00          8,345.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1689/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 3 รายการ           4,250.00          4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. นิวง่วนแสงไทย บจ. นิวง่วนแสงไทย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1687/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

62 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 2 รายการ           4,404.00          4,404.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บุญถาวรเซรามิค บจ. บุญถาวรเซรามิค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1684/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ จ านวน 11 รายการ         11,869.00         11,869.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1674/2562 ลว. 14 พ.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ห้องบัตร/
IPD/X-Ray/อายุรกรรมหญิง

จ านวน 8 รายการ           7,847.00          7,847.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1676/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ผู้ป่วยนอก1 จ านวน 1 รายการ             780.00             780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1675/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

66 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/กลุ่มการพยาบาล จ านวน 1 รายการ             850.00             850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1685/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

67 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานบริจาคโลหิต จ านวน 8 รายการ           3,355.00          3,355.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1659/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

68 จ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์หมายเลข2 จ านวน 2 รายการ         22,256.00         22,256.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1658/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

69 จ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์หมายเลข1 จ านวน 2 รายการ         22,256.00         22,256.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

บจ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1659/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

70 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อายุรกรรม
หญิง/งานทรัพยากรบุคคล

จ านวน 1 รายการ           6,380.00          6,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1628/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

71 จ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน จ านวน 2 รายการ           3,424.00          3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1660/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะรถใหม่ จ านวน 9 รายการ         12,400.00         12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน พนูทรัพย์ ร้าน พนูทรัพย์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1661/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

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

อิทธิพนัธ์ บวัสิม อิทธิพนัธ์ บวัสิม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1662/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

74 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้ าดื มผู้ป่วย จ านวน 2 รายการ         13,400.00         13,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

อิทธิพนัธ์ บวัสิม อิทธิพนัธ์ บวัสิม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1663/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

75 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/OPD1 จ านวน 1 รายการ             186.00             186.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1683/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

76 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุห้องพิเศษ 60 
ห้อง

จ านวน 1 รายการ         72,840.00         72,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. บุญถาวรเซรามิค บจ. บุญถาวรเซรามิค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1682/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

77 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 2 รายการ         39,800.00         39,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1688/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

78 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมชาย จ านวน 2 รายการ           7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ดีวาส ซพัพลาย บจ. ดีวาส ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1671/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

79 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 62 รายการ         54,035.00         54,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. สายน ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

บจ. สายน ้าทิพยเ์ด็นตอล
แลบอราตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1656/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

80 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           1,926.00          1,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           2,814.10          2,814.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

82 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 4 รายการ           6,505.60          6,505.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

83 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 3 รายการ           3,306.30          3,306.30 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

84 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 5 รายการ           3,402.60          3,402.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

85 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 1 รายการ             214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. พีซีเด็นตลั แลป บจ. พีซีเด็นตลั แลป

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1673/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

86 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ านวน 2 รายการ           1,177.00          1,177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เด็นทาเนียร์ บจ. เด็นทาเนียร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1672/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

87 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ         12,910.00         12,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1626/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

88 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 9 รายการ           2,560.00          2,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,742.00          5,742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1696/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 14 รายการ           5,414.00          5,414.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1706/2562 ลว. 19 มิ.ย. 62

91 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 20 รายการ           7,545.00          7,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1716/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

92 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุห้องพิเศษ 60 
ห้อง/งบบริจาค

จ านวน 1 รายการ         11,400.00         11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พอชยัแอร์ แอนดผ์า้ม่าน พอชยัแอร์ แอนดผ์า้ม่าน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1679/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/ห้องชงSHA จ านวน 6 รายการ           8,909.00          8,909.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน น ้าพผุา้ม่าน ร้าน น ้าพผุา้ม่าน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1616/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

94 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ           8,500.00          8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

95 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-1697

จ านวน 2 รายการ           2,675.00          2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1681/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

96 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ ารุง จ านวน 4 รายการ           1,470.00          1,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์ บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1680/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

97 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ศัลยกรรม จ านวน 2 รายการ           3,120.00          3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1694/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

98 ซ่อมแซมเสาวิทยุรถยนต์ จ านวน 2 รายการ         12,900.00         12,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1690/2562 ลว. 17 มิ.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  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือคุรภัณฑ์การแพทย/์ตึดศัลยกรรม จ านวน 1 รายการ         66,800.00         66,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี บจ. เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1691/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

100 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ/ตึกกุมารเวช
กรรม

จ านวน 2 รายการ           3,300.00          3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บา้นกุดยาง ร้าน แอร์บา้นกุดยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1692/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

101 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ             580.00             580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์ บจ. สุรัตน์โฮมเซ็นเตอร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1693/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62

102 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานโภชนาการ จ านวน 4 รายการ           1,487.00          1,487.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์ บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1698/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62

103 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์OPD2 จ านวน 1 รายการ           4,950.00          4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. โซวิค บจ. โซวิค

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1697/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62

104 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 5 รายการ         69,172.00         69,172.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อุดรพลาสติก ร้าน อุดรพลาสติก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1720/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

105 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุซ่อมบ ารุง จ านวน 4 รายการ           5,708.00          5,708.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อี
เล็คโทรนิคส์

บจ. อมรศูนยร์วมอะไหล่อี
เล็คโทรนิคส์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1702/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62

106 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กฉ-5918

จ านวน 19 รายการ         48,620.00         48,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์ ร้าน อู่จ๋ิวเจริญยนต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1704/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62

107 จัดซ้ือวัสดุเกษตร/งานสนาม จ านวน 1 รายการ             300.00             300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮกบู้ ร้าน ฮกบู้

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1705/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย/ุงาน
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

จ านวน 1 รายการ         30,250.00         30,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1703/2562 ลว. 18 มิ.ย. 62

109 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน/ห้องพิเศษ 60 
ห้อง/งบบริจาค

จ านวน 3 รายการ       810,790.00       810,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เพาเวอร์บาย บจ. เพาเวอร์บาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1736/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

110 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษ 60 ห้อง จ านวน 1 รายการ     2,298,000.00     2,298,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ประภาคาร529 บจ. ประภาคาร529

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
8/2562

ลว. 8 พ.ค. 62

111 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ           2,700.00          2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1728/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

112 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ             600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็ ร้าน ไอเดียป้ายอิงคเ์จท็

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1729/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

113 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

114 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

115 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 6 รายการ           1,082.00          1,082.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

116 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 51 รายการ         18,342.00         18,342.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1732/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,725.00          5,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1739/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

118 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 18 รายการ           6,034.00          6,034.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1752/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

119 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 5 รายการ         15,676.00         15,676.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1738/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

120 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ส ารองคลัง จ านวน 31 รายการ         68,420.00         68,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1719/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

121 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 25 รายการ         55,466.00         55,466.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สต ์โอเอ 
อุดรธานี

บจ. ไอคิวเซา้ทอี์สต ์โอเอ 
อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1718/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

122 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ         10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. เค.ซี.แอสซิสต์ บจ. เค.ซี.แอสซิสต์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1731/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

123 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์จ่ายกลาง จ านวน 2 รายการ           9,148.50          9,148.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

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

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1725/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

124 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร จ านวน 2 
วัน

จ านวน 1 รายการ         20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

พนัธุ์ดิษฐ์ทวัร์ พนัธุ์ดิษฐ์ทวัร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1737/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

125 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-2874

จ านวน 5 รายการ           1,927.07          1,927.07 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี บจ. สยามนิสสนั อุดรธานี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1721/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ส ารองคลัง จ านวน 1 รายการ             480.00             480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1751/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

127 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์จ่ายกลาง จ านวน 2 รายการ         25,000.00         25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ หจก. ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1733/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

128 จัดซ้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์/งานบ่อบ าบัด จ านวน 1 รายการ         55,640.00         55,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. เคมล้ิงค ์ซพัพลาย หจก. เคมล้ิงค ์ซพัพลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1734/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

129 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานซักฟอก จ านวน 4 รายการ         18,104.40         18,104.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพั
พลาย

บจ. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพั
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1735/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

130 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/ตึกศัลยกรรม จ านวน 3 รายการ           7,040.00          7,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1726/2562 ลว. 27 มิ.ย. 62

131 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานปะปา จ านวน 1 รายการ           2,600.00          2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1724/2562 ลว. 21 มิ.ย. 62

132 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 10 รายการ           1,796.00          1,796.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

133 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 15 รายการ           5,722.00          5,722.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1768/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

134 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/อาหารผู้ป่วย จ านวน 16 รายการ           6,560.00          6,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 27/6/2562 ลว. 27 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 จ้างซ่อมชุดศูนย์จ่ายก๊าสอ๊อกซิเจน 3 จ านวน 7 รายการ       292,217.00       292,217.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. เอสพี เมดิคลั ซีสเทม็ 
เซอร์วิส

บจ. เอสพี เมดิคลั ซีสเทม็ 
เซอร์วิส

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1584/2562 ลว. 7 มิ.ย. 62

136 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลข
ทะเบียน นข-2374

จ านวน 1 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก. ฮ.พฒันายนต1์976 หจก. ฮ.พฒันายนต1์976

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1743/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

137 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ านวน 1 รายการ           6,900.00          6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดบัเบิ้ลเอ เทรดด้ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1767/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

138 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562
 /ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 3 รายการ           9,250.00          9,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนยข์า้ว
ชุมชนต.เสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/00
4/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

139 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

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

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

140 จัดซ้ือพืชผัก ประจ าปีงบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ป่วย

จ านวน 7 รายการ             650.00             650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภยั

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 
อด

0032.301/02
3/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

141 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน/สูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           1,199.00          1,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บมจ. สยามแมค็โคร บมจ. สยามแมค็โคร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1744/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

142 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุสูตินรีเวชกรรม จ านวน 1 รายการ           2,033.00          2,033.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจ. พี.ซี.เอส.ไฮเทค เอน็จิ
เนียร่ิง

บจ. พี.ซี.เอส.ไฮเทค เอน็จิ
เนียร่ิง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1764/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

143 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/ตึกผู้ป่วย
พิเศษ 60 ห้อง

จ านวน 1 รายการ         70,032.00         70,032.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ. ประภาคาร529 บจ. ประภาคาร529

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 1740/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-30  มิถุนายน 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

144 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ิย.62 จ านวน 1 รายการ         87,656.00         87,656.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.ขุนพลปิโตรเลียม บจ.ขุนพลปิโตรเลียม

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที 045/2562 ลว. 31 พ.ค. 62

145 จ านวน รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด
เสนอราคาต  าสุด

เลขที ลว.


