
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

1 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/งานอาชีวะเวช
กรรม

จํานวน 1 รายการ           3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์เวชการ หจก. สมบรูณ์เวชการ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 988/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

2 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/โครงการเพิ ม
ศักยภาพวินัยข้าราชการ

จํานวน 1 รายการ             700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คิดดีกราฟกิ คิดดีกราฟกิ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 977/2562 ลว. 27 ก.พ. 62

3 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/โครงการเพิ ม
ศักยภาพวินัยข้าราชการ

จํานวน 2 รายการ           1,615.00          1,615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซ้าท์อสีต์โอเอ บจ. ไอคิวเซ้าท์อสีต์โอเอ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 976/2562 ลว. 27 ก.พ. 62

4 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/โครงการเพิ ม
ศักยภาพวินัยข้าราชการ

จํานวน 1 รายการ           1,050.00          1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแกว้ ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแกว้ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 989/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

5 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/โครงการเพิ ม
ศักยภาพวินัยข้าราชการ

จํานวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พโีอกอ๊ปปี ้แอนด์เน็ต ร้าน พโีอกอ๊ปปี ้แอนด์เน็ต คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 998/2562 ลว. 1 มี.ค. 62

6 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 14 รายการ           4,407.00          4,407.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

7 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 12 รายการ           6,325.00          6,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 986/2562 ลว. 28 ก.พ. 62

8 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 31 รายการ         14,338.00        14,338.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 996/2562 ลว. 1 มี.ค. 62

(3)  (10)

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

9 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 5 รายการ           1,235.00          1,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

10 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ นข-
4236

จํานวน 6 รายการ           6,527.00          6,527.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 997/2562 ลว. 1 มี.ค. 62

11 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบา้น/งานอาชีวเวชกรรม จํานวน 11 รายการ       163,900.00       163,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น หจก. เสริมศักด์ิเครื องเย็น คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

12 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/คงคลัง จํานวน 1 รายการ         70,000.00        70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส จ ีเทรดด้ิง หจก. เอส จ ีเทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1013/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

13 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบยีนรถ กว-
2571

จํานวน 1 รายการ           2,996.00          2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1011/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

14 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน/ER,ทันตกรรม,
x-ray

จํานวน 3 รายการ           5,970.00          5,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นาโนครีเอทีฟ บจ. นาโนครีเอทีฟ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1014/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

15 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 13 รายการ           7,610.00          7,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1009/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

16 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 17 รายการ           5,886.00          5,886.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1010/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

17 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 1 รายการ           3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

18 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 14 รายการ           3,262.00          3,262.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

19 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
2874

จํานวน 3 รายการ           5,778.00          5,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1015/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

20 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/อายุรกรรมชาย จํานวน 2 รายการ         11,200.00        11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1012/2562 ลว. 4 มี.ค. 62

21 จดัซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/หอ้งผ่าตัด จํานวน 1 รายการ         65,000.00        65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 880/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

22 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 13 รายการ           4,472.00          4,472.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1016/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

23 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 8 รายการ           5,289.00          5,289.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1023/2562 ลว. 6 มี.ค. 62

24 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 17 รายการ           4,485.00          4,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

25 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

26 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ/งานซักฟอก จํานวน 4 รายการ           1,715.00          1,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1032/2562 ลว. 7 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

27 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/งานโภชนาการ จํานวน 2 รายการ           4,580.00          4,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1033/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

28 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/คลินิกพเิศษ จํานวน 1 รายการ           2,600.00          2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1034/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

29 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/คลินิกพเิศษ จํานวน 2 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1035/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

30 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 10 รายการ         12,585.00        12,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1036/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

31 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/ศัลยกรรม จํานวน 5 รายการ         28,800.00        28,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1019/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

32 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/ศัลยกรรม จํานวน 5 รายการ         22,000.00        22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1020/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

33 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/ศัลยกรรม จํานวน 3 รายการ           9,200.00          9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1021/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

34 จดัซ้ือวัสดุทันตกรรม จํานวน 13 รายการ         14,999.00        14,999.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก็ซา ซีแลม บจ. เอก็ซา ซีแลม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1024/2562 ลว. 6 มี.ค. 62

35 จดัซ้ือวัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ           8,272.00          8,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอก็ซา ซีแลม บจ. เอก็ซา ซีแลม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1024/2562 ลว. 6 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

36 จดัซ้ือวัสดุทันตกรรม จํานวน 55 รายการ         50,140.00        50,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอลแล
บอราตอรี 

บจ. สายน้ําทิพย์เด็นตอล
แลบอราตอรี 

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1022/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

37 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ กฉ-
5918

จํานวน 5 รายการ           8,450.00          8,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อูจ่ิว๋เจริญยนต์ ร้าน อูจ่ิว๋เจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1027/2562 ลว. 6 มี.ค. 62

38 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/งานจา่ยกลาง จํานวน 4 รายการ         15,186.70        15,186.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นําวิวัฒน์การช่าง(1992) บจ. นําวิวัฒน์การช่าง
(1992)

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1026/2562 ลว. 6 มี.ค. 62

39 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 34 รายการ         14,940.00        14,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1037/2562 ลว. 8 มี.ค. 05

40 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/งานโภชนาการ จํานวน 2 รายการ         30,713.28        30,713.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1049/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

41 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ICU จํานวน 1 รายการ       130,000.00       130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

42 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ กบ-
5658

จํานวน 6 รายการ           5,730.92          5,730.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอดุรธานี บจ. โตโยต้าอดุรธานี คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1043/2562 ลว. 8 มี.ค. 62

43 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
1697

จํานวน 1 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1040/2562 ลว. 8 มี.ค. 62

44 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
2874

จํานวน 1 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 หจก. ฮ.พฒันายนต์ 1978 คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1039/2562 ลว. 8 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

45 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์/งาน
คอมพวิเตอร์

จํานวน 1 รายการ         59,700.00        59,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บ.ีดี.คอมพวิเตอร์ บจ. บ.ีดี.คอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1042/2562 ลว. 8 มี.ค. 62

46 ซ่อมแซมเครื องปัน่ผ้า/งานซักฟอก จํานวน 6 รายการ         43,103.88        43,103.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เค.เอช.ที.เซ็นเตอร์ซัพ
พลาย

บจ. เค.เอช.ที.เซ็นเตอร์ซัพ
พลาย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1025/2562 ลว. 6 มี.ค. 62

47 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้-วิทยุ/อาคารผู้ปว่ย
นอก3

จํานวน 1 รายการ     3,743,300.00    3,743,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ บจ. ไทยเทค เยนเนอเร
เตอร์

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
05/2562

ลว. 7 พ.ย. 61

48 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ         26,000.00        26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1041/2562 ลว. 8 มี.ค. 62

49 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ           6,200.00          6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1045/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

50 จดัซ้ือวัสดุเครื องแต่งกาย/หอ้งผ่าตัด จํานวน 1 รายการ       225,000.00       225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โพส เฮลท์ แคร์ บจ. โพส เฮลท์ แคร์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
24/2562

ลว. 20 ก.พ. 62

51 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/คงคลัง จํานวน 1 รายการ         10,700.00        10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เค.ซี.แอสซิสต์ บจ. เค.ซี.แอสซิสต์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1029/2562 ลว. 7 มี.ค. 62

52 จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ/งานซักฟอก จํานวน 1 รายการ       140,000.00       140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
18/2562

ลว. 18 ม.ค. 62

53 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 13 รายการ           4,963.00          4,963.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1050/2562 ลว. 11 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

54 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 13 รายการ           6,266.00          6,266.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1065/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

55 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 11 รายการ           2,957.00          2,957.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

56 จดัซ้ือข้าวสาร ประจําปงีบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 3 รายการ         13,500.00        13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลเสอเพลอ

วิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลเสอเพลอ

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

57 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/OPD2 จํานวน 1 รายการ       290,000.00       290,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โซวิค บจ. โซวิค คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
07/2562

ลว. 13 ธ.ค. 61

58 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ/งานซ่อมบํารุง จํานวน 4 รายการ           3,715.00          3,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1062/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

59 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ/งานซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           5,800.00          5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สากลโฟนนิค หจก. สากลโฟนนิค คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1046/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

60 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/คงคลัง จํานวน 36 รายการ         66,479.00        66,479.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวเซ้าท์โอเอ อดุรธานี บจ. ไอคิวเซ้าท์โอเอ 
อดุรธานี

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1064/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

61 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/คงคลัง จํานวน 1 รายการ           5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ริโก ้(ประเทศไทย) บจ. ริโก ้(ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1063/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

62 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ           3,338.40          3,338.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1038/2562 ลว. 8 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

63 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 2 รายการ         25,680.00        25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อนิเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อนิเตอร์เทรด คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1048/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

64 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ/คลินิกโรคไม่
ติดต่อ

จํานวน 2 รายการ           1,560.00          1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1061/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

65 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/งานซักฟอก จํานวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1060/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

66 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/ICU จํานวน 1 รายการ         26,000.00        26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

67 ซ่อมแซมเครื องช่วยหายใจ/อายุรกรรมชาย จํานวน 2 รายการ         42,600.00        42,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1047/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

68 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้/งานซ่อมบํารุง จํานวน 3 รายการ           2,100.00          2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1059/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

69 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้/งานซ่อมบํารุง จํานวน 4 รายการ           2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ ร้าน ไฮเทคการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1058/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

70 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ         11,556.00        11,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1053/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

71 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 5 รายการ         41,931.00        41,931.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เอเชีย

บจ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เอเชีย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.
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72 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง/ซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพพิฒัน์ทูล แอนด์
โฮมมาร์ท

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1057/2562 ลว. 12 มี.ค. 62

73 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 3 รายการ         31,270.00        31,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ บมจ. อ ีฟอร์ แอล เอม็ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1044/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

74 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/งานโภชนาการ จํานวน 7 รายการ           4,455.00          4,455.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1074/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

75 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/หอ้งบตัร จํานวน 2 รายการ           4,173.00          4,173.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1073/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

76 ซ่อมแซมประตูกระจก/PCC จํานวน 1 รายการ             600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม ร้าน ก.กระจกอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1072/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

77 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 15 รายการ           6,060.00          6,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1076/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

78 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 12 รายการ           4,770.00          4,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1079/2562 ลว. 14 มี.ค. 62

79 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 48 รายการ         19,662.00        19,662.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1088/2562 ลว. 15 มี.ค. 62

80 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
2374

จํานวน 5 รายการ           7,300.00          7,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อูจ๋ิว๋เจริญยนต์ ร้าน อูจ๋ิว๋เจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1081/2562 ลว. 14 มี.ค. 62
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

81 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
6076

จํานวน 4 รายการ           3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1080/2562 ลว. 14 มี.ค. 62

82 จา้งเหมาบริการรถตู้ 2 คัน จํานวน 1 รายการ         16,000.00        16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  ธรรมเจริญ นายชาญชัย  ธรรมเจริญ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1054/2562 ลว. 11 มี.ค. 62

83 จดัซ้ือค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จํานวน 1 รายการ           1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปลิที อนิเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปลิที อนิเทอร์เน็ต คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

84 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ กง-796 จํานวน 1 รายการ         11,800.00        11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกลูชัยออโตพสั หจก. ตระกลูชัยออโตพสั คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1089/2562 ลว. 15 มี.ค. 62

85 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 9 รายการ           1,792.00          1,792.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

86 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

87 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ กว-
2571/กฉ-5918/กง-796

จํานวน 3 รายการ         13,500.00        13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรือง ท่อไอเสีย หม้อ
น้ํา ฟล์ิม

ร้าน รุ่งเรือง ท่อไอเสีย 
หม้อน้ํา ฟล์ิม

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1101/2562 ลว. 18 มี.ค. 62

88 จดัซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ปว่ย จํานวน 1 รายการ           1,368.00          1,368.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1102/2562 ลว. 18 มี.ค. 62

89 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 11 รายการ           2,690.00          2,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62
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หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

90 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ           3,609.00          3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปโิตรเลียม หจก. ธวัชปโิตรเลียม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1124/2562 ลว. 21 มี.ค. 62

91 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 35 รายการ         85,224.00        85,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิล้เอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิล้เอ เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1113/2562 ลว. 19 มี.ค. 62

92 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/งานโภชนาการ จํานวน 1 รายการ         26,536.00        26,536.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1118/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

93 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/คงคลัง จํานวน 5 รายการ         14,607.00        14,607.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1109/2562 ลว. 19 มี.ค. 62

94 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 2 รายการ         65,945.17        65,945.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บอสตัน ไซเอนทิฟคิ บจ. บอสตัน ไซเอนทิฟคิ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

95 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/คลินิกตา จํานวน 1 รายการ         10,000.00        10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย

บจ. อาฟต้า เซอร์วิส 
แอนด์ซัพพลาย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1108/2562 ลว. 19 มี.ค. 62

96 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         17,000.00        17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1119/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

97 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         43,000.00        43,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1120/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

98 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 1 รายการ         18,000.00        18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล บจ. ฟวิเจอร์ เซอร์จคิอล คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1110/2562 ลว. 19 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

99 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์/งานทันตกรรม จํานวน 1 รายการ         40,000.00        40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น บจ. แอคคอร์ด คอร์
ปอเรชั น

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

100 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 1 รายการ         11,700.00        11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โอลิมปสั(ประเทศไทย) บจ. โอลิมปสั(ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

101 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 3 รายการ         24,925.00        24,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1117/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

102 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/สูตินรีเวชกรรม จํานวน 1 รายการ         11,750.00        11,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ. จําเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1116/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

103 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 13 รายการ           4,930.00          4,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1100/2562 ลว. 18 มี.ค. 05

104 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 6 รายการ           5,300.00          5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1107/2562 ลว. 19 มี.ค. 62

105 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 12 รายการ           8,230.00          8,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1115/2562 ลว. 20 มี.ค. 62

106 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 7 รายการ           5,925.00          5,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1123/2562 ลว. 21 มี.ค. 62

107 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์/คงคลัง จํานวน 1 รายการ             800.00            800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อดุรไอที หจก. อดุรไอที คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1131/2562 ลว. 22 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

108 จดัซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ปว่ย จํานวน 1 รายการ           2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําดื ม ดี-พลัส ร้าน น้ําดื ม ดี-พลัส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1132/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

109 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

110 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/งานซักฟอก จํานวน 5 รายการ       289,900.00       289,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
25/2562

ลว. 7 มี.ค. 62

111 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 35 รายการ         15,352.00        15,352.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1125/2562 ลว. 21 มี.ค. 62

112 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 12 รายการ           5,897.00          5,897.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1142/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

113 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 11 รายการ           2,275.00          2,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

114 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/กลุ่มการฯ จํานวน 2 รายการ         12,188.00        12,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมจติรถ่ายเอกสาร ร้าน สมจติรถ่ายเอกสาร คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1138/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

115 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
6598

จํานวน 7 รายการ           1,609.82          1,609.82 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอดุรธานี บจ. โตโยต้าอดุรธานี คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1126/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

116 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/HA จํานวน 1 รายการ         16,500.00        16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอดี ครีเอทีฟ ร้าน ไอดี ครีเอทีฟ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1127/2562 ลว. 22 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

117 จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 26 รายการ         65,400.00        65,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พพีเีฟอร์นิเจอร์ ร้าน พพีเีฟอร์นิเจอร์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1130/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

118 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
4419

จํานวน 5 รายการ           2,364.17          2,364.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าอดุรธานี บจ. โตโยต้าอดุรธานี คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1141/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

119 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/งานพสัดุ จํานวน 1 รายการ           6,840.00          6,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ออฟฟชิคลับ(ไทย) บจ. ออฟฟชิคลับ(ไทย) คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1140/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

120 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 13 รายการ           2,877.00          2,877.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

121 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 4 รายการ         41,800.00        41,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1139/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

122 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ กง-796 จํานวน 10 รายการ           2,675.00          2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิมิตรเซอร์วิส หจก. นิมิตรเซอร์วิส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1145/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

123 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 2 รายการ         13,482.00        13,482.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อนิเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อนิเตอร์เทรด คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1156/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

124 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 1 รายการ           1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

125 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 26 รายการ         61,472.00        61,472.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิล้เอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิล้เอ เทรดด้ิง คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1146/2562 ลว. 26 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

126 ซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบยีนรถ นข-
2874

จํานวน 3 รายการ           3,900.00          3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อูจ๋ิว๋เจริญยนต์ ร้าน อูจ๋ิว๋เจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1147/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

127 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 14 รายการ           6,281.00          6,281.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1148/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

128 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 12 รายการ           5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1163/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

129 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/หอ้งผ่าตัด จํานวน 2 รายการ         57,400.00        57,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอม็มีเน้นซ์ หจก. เอม็มีเน้นซ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1075/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

130 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 1 รายการ         24,000.00        24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้ง โอไบรท์ หา้ง โอไบรท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1159/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

131 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์/ซ่อมบํารุง จํานวน 1 รายการ           7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยู.เอม็.แอล ซัพพลาย หจก. ยู.เอม็.แอล ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1161/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

132 ซ่อมแอร์/งานจา่ยกลาง,งานโภชนาการ จํานวน 3 รายการ           6,100.00          6,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บา้นกดุยาง ร้าน แอร์บา้นกดุยาง คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1160/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

133 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/โครงการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็ง

จํานวน 3 รายการ             996.00            996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1144/2562 ลว. 25 มี.ค. 62

134 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน/คงคลัง จํานวน 17 รายการ         27,502.00        27,502.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไอคิวเซ้าท์อสีต์ โอเอ 
อดุรธานี

หจก. ไอคิวเซ้าท์อสีต์ โอเอ
 อดุรธานี

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1158/2562 ลว. 27 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

135 จดัซ้ือข้าวสาร ประจําปงีบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 3 รายการ         12,750.00        12,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลเสอเพลอ

วิสาหกจิชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลเสอเพลอ

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

136 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/คงคลัง จํานวน 4 รายการ         51,100.00        51,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พเีค มาร์เกต็ต้ิง ร้าน พเีค มาร์เกต็ต้ิง คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1157/2562 ลว. 27 มี.ค. 62

137 จดัซ้ือพชืผัก ประจําปงีบประมาณ 2562/
ค่าอาหารผู้ปว่ย

จํานวน 12 รายการ           3,726.00          3,726.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ปลูกพชืปลอดภัย

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

138 จดัซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ปว่ย จํานวน 1 รายการ           3,450.00          3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1164/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

139 ค่าเช่าเครื องปร้ินเตอร์ เดือน มี.ค.62 จํานวน 68 รายการ         44,150.80        44,150.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บ.ีดี.คอมพวิเตอร์ บจ. บ.ีดี.คอมพวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1153/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

140 จดัซ้ือวัสดุบริโภค/น้ําดื มผู้ปว่ย จํานวน 1 รายการ           8,260.00          8,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําดื ม ดี-พลัส ร้าน น้ําดื ม ดี-พลัส คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1165/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

141 จดัซ้ืออาหารผู้ปว่ย จํานวน 15 รายการ           7,244.00          7,244.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1167/2562 ลว. 28 มี.ค. 62

142 ค่าบริการตรวจเลือด มี.ค.62 จํานวน 19 รายการ         14,850.00        14,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อนิโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส

บจ. อนิโนเทค ลาบอราทอ
รี  เซอร์วิส

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1154/2562 ลว. 26 มี.ค. 62

143 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ มี.ค.62 จํานวน 15 รายการ           5,700.00          5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อนิโนเทค ลาบอราทอรี  
เซอร์วิส

บจ. อนิโนเทค ลาบอราทอ
รี  เซอร์วิส

คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1155/2562 ลว. 26 มี.ค. 62



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

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

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

144 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก มี.ค.62 จํานวน 1 รายการ         12,880.00        12,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อดุรไซโตเทค หจก. อดุรไซโตเทค คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1128/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

145 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ มี.ค.62 จํานวน 48 รายการ         36,200.00        36,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 1129/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

146 จดัซ้ือวัสดุงานบา้น/รพ.หว้ยเกิง้ จํานวน 1 รายการ           2,824.80          2,824.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเครื องครัว หจก. สันติพรเครื องครัว คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที ลว.

147 จดัซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง มี.ค.62 จํานวน 1 รายการ         75,984.60        75,984.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ขุนพลปโิตรเลียม บจ.ขุนพลปโิตรเลียม คุณสมบติัตรงตาม
ข้อกําหนด
เสนอราคาต ําสุด

เลขที 034/2562 ลว. 1 มี.ค. 62


