ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
216.00 บาท

5. ราคากลาง
216.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
216.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
310.1ค./
1 มี.ค. 64
2564

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

216.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,600.00 บาท

5. ราคากลาง
1,600.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,600.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
311ค./2564
1 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,600.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
312 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
313ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3341600080636

นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3341600080636 นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
314 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
315ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
316 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
317ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3341600080636

นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3341600080636 นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
318 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
780.00 บาท

5. ราคากลาง
780.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
780.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
319ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

780.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
320 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
780.00 บาท

5. ราคากลาง
780.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
780.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
321ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

780.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037250779

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,080.00 บาท

5. ราคากลาง

7,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

0343536000913

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
7,080.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0343536000913

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส

640314252506

322/2564

02/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

7,080.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037317701

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

22,200.00 บาท

5. ราคากลาง

22,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
22,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314289180

323/2564

02/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

22,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037268110

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,800.00 บาท

5. ราคากลาง

6,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

0103553023197

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิเลฟเว่น พลัซ

ราคาที่เสนอ
6,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0103553023197 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิเลฟเว่น พลัซ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314263865

324/2564

02/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

6,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037263297

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,100.00 บาท

5. ราคากลาง

16,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์

0107551000142

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ
16,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0107551000142

ชื่อผู้ขาย
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหาชน)

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314258782

325/2564

02/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

16,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,400.00

บาท

5. ราคากลาง

2,400.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

0343548000077

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลคลีนนิ่งเฮ้าส์

2,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343548000077

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อุบลคลีนนิ่งเฮ้าส์

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

326/2564

03/03/2564

จานวนเงิน
2,400.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
ราคาเหมาะสม ไม่เกิน
วงเงินงบฯ

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

3,475.00

บาท

5. ราคากลาง

3,475.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

0343542000245

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หจก. อิทธิอุบล

3,475.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343542000245

ชื่อผู้ขาย
หจก. อิทธิอุบล

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

327/2564

03/03/2564

จานวนเงิน
3,475.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,386.10

บาท

5. ราคากลาง

2,386.10

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

0343503000060

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลอนันต์พานิช

2,386.10

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343503000060

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อุบลอนันต์พานิช

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

329/2564

03/03/2564

จานวนเงิน
2,386.10

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
320 ค./2564
2 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
3,000.00 บาท

5. ราคากลาง
3,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
3,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
331ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
216.00 บาท

5. ราคากลาง
216.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
216.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
332ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

216.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
1,498.00 บาท

5. ราคากลาง
1,498.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,498.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
333ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,498.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
2,000.00 บาท

5. ราคากลาง
2,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
2,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
334ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

2,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
2,084.00 บาท

5. ราคากลาง
2,084.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
2,084.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
335ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

2,084.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
3,000.00 บาท

5. ราคากลาง
3,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
3,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
336ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
337 ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
338ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
1,498.00 บาท

5. ราคากลาง
1,498.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,498.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
339ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,498.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3341600080636

นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3341600080636 นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
340 ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
900.00 บาท

5. ราคากลาง
900.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
900.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
341ค./2564
4 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

900.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037528672

3. ชื่อโครงการ

จ้างจัดทำป้ายอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

69,500.00 บาท

5. ราคากลาง

69,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างจัดทำป้ายอาคารพร้อมติดตั้ง

3341100093593

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านพลอยสกรีน

ราคาที่เสนอ
69,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3341100093593 ร้านพลอยสกรีน

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314475459

343/2564

09/03/2564

จำนวนเงิน
69,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
1,020.00 บาท

5. ราคากลาง
1,020.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,020.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
343.1ค./
9 มี.ค. 64
2564

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,020.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,500.00

บาท

5. ราคากลาง

4,500.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสานักงาน

0343526000091

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

4,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343526000091

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

344/2564

10/03/2564

จานวนเงิน
4,500.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

400.00

บาท

5. ราคากลาง

400.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุงานบ้านงานครัว

2340700026375

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน อภิชญา

400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
2340700026375

ชื่อผู้ขาย
ร้าน อภิชญา

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

345/2564

10/03/2564

จานวนเงิน
400.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037250239

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,350.00 บาท

5. ราคากลาง

5,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

0343503000060

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

ราคาที่เสนอ
5,350.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0343503000060 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314258455

346/2564

10/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

5,350.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

650.00 บาท

5. ราคากลาง

650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0343511000103

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หจก. ต.อะไหล่อุบล

650.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343511000103

ชื่อผู้ขาย
หจก. ต.อะไหล่อุบล

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

347/2564

10/03/2564

จานวนเงิน
650.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,800.00

บาท

5. ราคากลาง

1,800.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0343511000103

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หจก. ต.อะไหล่อุบล

1,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343511000103

ชื่อผู้ขาย
หจก. ต.อะไหล่อุบล

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

348/2564

10/03/2564

จานวนเงิน
1,800.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,000.00

บาท

5. ราคากลาง

4,000.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสานักงาน

0103553023197

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อิเลฟเว่น พลัซ

4,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0103553023197

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อิเลฟเว่น พลัซ

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

349/2564

12/03/2564

จานวนเงิน
4,000.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

972.00

บาท

5. ราคากลาง

972.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุงานบ้านงานครัว

2340700026375

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน อภิชญา

972.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
2340700026375

ชื่อผู้ขาย
ร้าน อภิชญา

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

350/2564

12/03/2564

จานวนเงิน
972.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

650.00

บาท

5. ราคากลาง

650.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดุสานักงาน

2340700026375

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน อภิชญา

650.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
2340700026375

ชื่อผู้ขาย
ร้าน อภิชญา

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

351/2564

12/03/2564

จานวนเงิน
650.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037350804

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

38,000.00 บาท

5. ราคากลาง

38,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

3349900007486

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านศิลป์ชัย

ราคาที่เสนอ
38,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
3349900007486 ร้านศิลป์ชัย

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314297894

352/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

38,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

4,000.00

บาท

5. ราคากลาง

4,000.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

0345558001001

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จากัด

4,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0345558001001

ชื่อผู้ขาย
บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จากัด

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

353 ซค./2564

12/03/2564

จานวนเงิน
4,000.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
354 ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
500.00 บาท

5. ราคากลาง
500.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
355ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

500.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
356 ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
500.00 บาท

5. ราคากลาง
500.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
357ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

500.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3341600080636

นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3341600080636 นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
358 ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
500.00 บาท

5. ราคากลาง
500.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
359ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

500.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3341600080636

นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3341600080636 นายสิทธิพงษ พิมพพงษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
360 ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
500.00 บาท

5. ราคากลาง
500.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
500.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
361ค./2564 11 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

500.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
600.00 บาท

5. ราคากลาง
600.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

0343549000691

หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร

ราคาที่เสนอ
600.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343549000691 หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
362ค./2564 12 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

600.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
200.00 บาท

5. ราคากลาง
200.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

0347114719289

รานเปเปอรปริ้นท

ราคาที่เสนอ
200.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0347114719289 รานเปเปอรปริ้นท

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
363ค./2564 12 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

200.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037276111

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,980.00 บาท

5. ราคากลาง

7,980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

0345539000533

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด

ราคาที่เสนอ
7,980.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0345539000533

ชื่อผู้ขาย
บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์
จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314263414

364 คร./2564

15/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

7,980.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037352512

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

14,208.00 บาท

5. ราคากลาง

14,208.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
14,208.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314297309

365/2564

12/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

14,208.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,560.00

บาท

5. ราคากลาง

1,560.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

0343511000103

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หจก. ต.อะไหล่อุบล

1,560.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343511000103

ชื่อผู้ขาย
หจก. ต.อะไหล่อุบล

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

366/2564

12/03/2564

จานวนเงิน
1,560.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64047042627

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมเครื่อง ECT จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,800.00 บาท

5. ราคากลาง

9,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซ่อมแซมเครื่อง ECT

0105542046281

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ออดิเมด จำกัด

ราคาที่เสนอ
9,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

0105542046281 บริษัท ออดิเมด จำกัด

640414070074

367 ซค./2564

16/03/2564

จำนวนเงิน
9,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64047037440

3. ชื่อโครงการ

จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

19,000.00 บาท

5. ราคากลาง

19,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

0105542046281

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัท ออดิเมด จำกัด

ราคาที่เสนอ
19,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

0105542046281 บริษัท ออดิเมด จำกัด

640414062009

368/2564

16/03/2564

จำนวนเงิน
19,000.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037354253

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

61,696.00 บาท

5. ราคากลาง

61,696.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
61,696.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314314601

369/2564

16/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

61,696.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3340100403397

นายเดชชัย กอนทอง

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3340100403397 นายเดชชัย กอนทอง

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
370 ค./2564 16 มี.ค.. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,200.00 บาท

5. ราคากลาง
1,200.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,200.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
371ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,200.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
372 ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
373ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
374 ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
375ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3349900172266

นายทองอินทร ภูติรักษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3349900172266 นายทองอินทร ภูติรักษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
376 ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
377ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3349900172266

นายทองอินทร ภูติรักษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3349900172266 นายทองอินทร ภูติรักษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
378 ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
379ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
1,572.00 บาท

5. ราคากลาง
1,572.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,572.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
380ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,572.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
1,008.00 บาท

5. ราคากลาง
1,008.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,008.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
381ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,008.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
216.00 บาท

5. ราคากลาง
216.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
216.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
382ค./2564 16 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

216.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

250.00 บาท

5. ราคากลาง

250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3349900883634

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน ทีพีโมบาย

250.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3349900883634

ชื่อผู้ขาย
ร้าน ทีพีโมบาย

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

383/2564

17/03/2564

จานวนเงิน
250.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037351456

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,995.00 บาท

5. ราคากลาง

7,995.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

0343542000245

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล

ราคาที่เสนอ
7,995.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0343542000245 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314319292

385/2564

17/03/2564

จำนวนเงิน
7,995.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037584361

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,779.80 บาท

5. ราคากลาง

9,779.80 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

3349800193776

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน ไทยทวีพานิช

ราคาที่เสนอ
9,779.80

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3349800193776 ร้าน ไทยทวีพานิช

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314484033

386/2564

18/03/2564

จำนวนเงิน
9,779.80

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037600450

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,184.00 บาท

5. ราคากลาง

5,184.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

0343526000091

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

ราคาที่เสนอ
5,184.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0343526000091

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็น
ทรัลสปอร์ต

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314500183

387/2564

19/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

5,184.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

267.50 บาท

5. ราคากลาง

267.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3101800386668

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน แสงสงวนการไฟฟ้า

267.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3101800386668

ชื่อผู้ขาย
ร้าน แสงสงวนการ
ไฟฟ้า

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

388/2564

19/03/2564

จานวนเงิน
267.50

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

3,723.60

บาท

5. ราคากลาง

3,723.60

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3101800386668

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน แสงสงวนการไฟฟ้า

3,723.60

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3101800386668

ชื่อผู้ขาย
ร้าน แสงสงวนการ
ไฟฟ้า

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

389/2564

18/03/2564

จานวนเงิน
3,723.60

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,840.00

บาท

5. ราคากลาง

2,840.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3349900049961

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน วิศาลจักรยาน ตลาดหนองบัว

2,840.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3349900049961

ชื่อผู้ขาย
ร้าน วิศาลจักรยาน
ตลาดหนองบัว

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

390/2564

18/03/2564

จานวนเงิน
2,840.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
1,600.00 บาท

5. ราคากลาง
1,600.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,600.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
391ค./2564 18 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,600.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037422365

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

12,795.00 บาท

5. ราคากลาง

12,795.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
12,795.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640314361006

392/2564

19/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

12,795.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,600.00

บาท

5. ราคากลาง

2,600.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุการเกษตร

0343511000103

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หจก. ต.อะไหล่อุบล

2,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343511000103

ชื่อผู้ขาย
หจก. ต.อะไหล่อุบล

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

393/2564

19/03/2564

จานวนเงิน
2,600.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

1,412.40

บาท

5. ราคากลาง

1,412.40

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

3349900128330

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน เทอดไทยค้าไม้

1,412.40

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3349900128330

ชื่อผู้ขาย
ร้าน เทอดไทยค้าไม้

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

394/2564

19/03/2564

จานวนเงิน
1,412.40

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

360.00

5. ราคากลาง

360.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

0343536000913

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส

ซื้อวัสดุสานักงาน

ราคาที่เสนอ
360.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

395/2564

19/03/2564

จานวนเงิน

สถานะสัญญา

หจก. อุบล
1

0343536000913

คอมพิวเตอร์ แอนด์
เทเลคอมเซอร์วิส

360.00

จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,420.00

บาท

5. ราคากลาง

2,420.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสานักงาน

0343526000091

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

2,420.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343526000091

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

396/2564

19/03/2564

จานวนเงิน
2,420.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,600.00

บาท

5. ราคากลาง

5,600.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0343509000142

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพิ่มพูน เซอร์วิส

5,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0343509000142

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เพิ่มพูน เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

397/2564

19/03/2564

จานวนเงิน
5,600.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
1,404.00 บาท

5. ราคากลาง
1,404.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
1,404.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
398ค./2564 22 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,404.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ
3,000.00 บาท

5. ราคากลาง
3,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

3430100450901

ราน อุบลซัพพลาย

ราคาที่เสนอ
3,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
3430100450901 ราน อุบลซัพพลาย

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
399ค./2564 22 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

64037548301
เชาหองประชุมพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 2 รายการ
24,000.00 บาท

5. ราคากลาง
24,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
เชาหองประชุมพรอมอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

0345536000125

บริษัท อุบล เอส ที จํากัด

24,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0345536000125 บริษัท อุบล เอส ที จํากัด

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
640314460251 400 ค./2564 22 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

24,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
400.00 บาท

5. ราคากลาง
400.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุสํานักงาน

0343549000691

หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร

ราคาที่เสนอ
400.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343549000691 หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
401ค./2564 22 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

400.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

64037559179
เชาหองประชุม จํานวน 1 รายการ
7,000.00 บาท

5. ราคากลาง
7,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชาหองประชุม

0105518004819

บริษัท คณดล จํากัด

ราคาที่เสนอ
7,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0105518004819 บริษัท คณดล จํากัด

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
640314485126 402 ค./2564 22 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

7,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
64037588966
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
7,200.00 บาท
5. ราคากลาง
7,200.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
640314494236 404 ค./2564 29 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
7,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

7,200.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
3,668.00 บาท

5. ราคากลาง
3,668.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
3,668.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
405ค./2564 29 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,668.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3349900172266

นายทองอินทร ภูติรักษ

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3349900172266 นายทองอินทร ภูติรักษ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
406 ค./2564 29 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ

สถานะสัญญา

1,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
917.00 บาท

5. ราคากลาง
917.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
917.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
407ค./2564 29 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

917.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037604466

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,700.00 บาท

5. ราคากลาง

8,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

2340700026375

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านอภิชญา

ราคาที่เสนอ
8,700.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
2340700026375 ร้านอภิชญา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414001098

408/2564

30/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

8,700.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตารา จานวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

2,220.00

บาท

5. ราคากลาง

2,220.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตารา

3349900857660

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

นายอนุรักษ์ สุตะโท

2,220.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3349900857660

ชื่อผู้ขาย
นายอนุรักษ์ สุตะโท

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

409/2564

30/03/2564

จานวนเงิน
2,220.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037601575

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,400.00 บาท

5. ราคากลาง

8,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

0343560004010

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์ 1973

ราคาที่เสนอ
8,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0343560004010

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์
1973

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414000653

410/2564

30/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

8,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64047003998

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

36,798.00 บาท

5. ราคากลาง

36,798.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
36,798.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414007794

411/2564

31/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

36,798.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64047008316

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

20,400.00 บาท

5. ราคากลาง

20,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

0345544000201

รายชื่อผู้เสนอราคา
บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

ราคาที่เสนอ
20,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

0345544000201 บริษัทอุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640414013768

412/2564

31/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

20,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

39,600.00

5. ราคากลาง

39,600.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อวัสดุสานักงาน

3430100150901

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้าน อุบลซัพพลาย

39,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3430100150901

ชื่อผู้ขาย
ร้าน อุบลซัพพลาย

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

413/2564

31/03/2564

จานวนเงิน
39,600.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

-

3. ชื่อโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,000.00

บาท

5. ราคากลาง

9,000.00

บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ

0994000336322

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สานักงานเทศบาลเมืองวารินชาราบ

9,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดับ
1

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
0994000336322

ชื่อผู้ขาย
สานักงานเทศบาล
เมืองวารินชาราบ

เลขคุมสัญญา ใน

เลขที่ใบสัญญา/

วันที่ใบสัญญา/

ระบบ e-GP

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

-

414/2564

31/03/2564

จานวนเงิน
9,000.00

สถานะสัญญา
จัดทาสัญญาแล้ว

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

64047003601
จางวิเคราะหระดับโปรแลคตินในซีรมั่ จํานวน 1 งาน
6,000.00 บาท

5. ราคากลาง
6,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

จางวิเคราะหระดับโปรแลคตินในซีรมั่

0345546000250

บริษัท อุบล เวลเนส เซ็นเตอร จํากัด

6,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0345546000250 จางวิเคราะหระดับโปรแลคตินในซีรั่ม

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
640414004607 415 ค./2564 31 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

6,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
416 ค./2564 31 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
417ค./2564 31 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน
2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เชารถตูโดยสาร จํานวน 1 รายการ

4. งบประมาณ
1,800.00 บาท
5. ราคากลาง
1,800.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

เชารถตูโดยสาร

3470600364802

นายชูวิทย พจนา

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
เลขประจําตัว
ลําดับ
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
1 3470600364802 นายชูวิทย พจนา

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
418 ค./2564 31 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

ราคาที่เสนอ
1,800.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,800.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1 รายการ
1,000.00 บาท

5. ราคากลาง
1,000.00 บาท
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

รายชื่อผูเสนอราคา

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

0343514000139

หจก.อุบลสายันตบริการ

ราคาที่เสนอ
1,000.00

7. ผูที่ไดรบั คัดเลือก ไดแก
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ชื่อผูขาย
ผูเสียภาษีอากร
0343514000139 หจก.อุบลสายันตบริการ

เลขที่คุมสัญญา เลขทีส่ ัญญา/ วันที่ทําสัญญา/
ในระบบ e-GP
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
419ค./2564 31 มี.ค. 64

จํานวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,000.00 จัดทําสัญญาแลว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64037419646

3. ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

350,000.00 บาท

5. ราคากลาง

350,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0343536000913

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ
350,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

0343536000913

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส

640302000767

27/2564

09/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

350,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

2. เลขที่โครงการ

64047090408

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมเรือนแถว 14 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

450,000.00 บาท

5. ราคากลาง

450,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ซ่อมแซมเรือนแถว 14

0343532000331

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจคอนสตรัคชั่น

ราคาที่เสนอ
445,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1

0343532000331

ชื่อผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจคอน
สตรัคชั่น

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640422005190

28/2564

23/03/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

445,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

