
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 
ซื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปีญญานันทภิกขุ)

วันท่ี ๒๙ ตุลาคมถึง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ลำดับ

ท่ี
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 

หรือจ้าง(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง
รายซื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
งบดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑ ซ้ือออกซิเจน ๑๑,๖๙๐ ๑๑,๖๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ ร้านกิมแซ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑/๒๕๖๒
ใช้วิธีการคัดเสือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒ ซ้ือวัสดุสำนักงาน ๖,๐๑๘.๗๕ ๖,๐๑๘.๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดืเคเอขเอส จำกัด บริษัท ดีเคเอซเอส จำกัด/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒/๒๕๖๒
เสนอราคา ๖,๐๑๘.๗๕ บ. ใช้วิธีการคัดเสือก ข้อ๕๖(๒) 

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓ ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (ริ๖£̂ )0(๐̂ 0 ๔๙,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพร ผล ทีพี'โอ ร้านพร ผล ทีพีไอ/ราคาท่ีเสนe
๑๐๐,๐๐๐ บาท
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓/๒๕๖๒

และหล่อล่ืน ๔๙,๐๙๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ริ̂ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (SL (5L, (ริ̂ ว (แ ๔๕,๔๖๕ เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๗/๒๕๖๒
๔๕,๔๖๕ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔ ซ้ือวัสดุสำนักงาน ๖๓,๙๙๕ ๖๓,๙๙๔ เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๘/๒๔๖๒
๖๓,๙๙๔ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖ ซ้ือวัสดุสำนักงาน ร)อ,(too (9)0,(5^00 เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท หจก.มอร์เกท/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๙/๒๔๖๒
๑๐,๔๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗ ซ้ือวัสดุเอ็กซเรย์ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอส ออริกา บ.ดีซีเอสออริกา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๐/๒๔๖๒
๔,๖๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) 

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ฯ บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ฯ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๑/๒๔๖๒

เสนอราคา ๙,๖๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙ ซ้ือวัสดุเอ็กซเรย์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิดแอนดโก หจก.เดวิดแอนดโก/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๒/๒๔๖๒
เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ดัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑0 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (£,๒๘0 ๔,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต'ซัพพลาย จำกัด บ.เอลิสต์ซัพพลาย จำกัด/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๓/๒๔๖๒
เสนอราคา ๔,๒๘๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔,๒(£๒.๔๐ ๑๔,๒๔๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามยุเน่ียนเคมีคอล บริษัทสยามยุเน่ียนเคมีคอล, การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๔/๒๔๖๒
เสนอราคา ๑๔,๒๔๒.๔๐ บ ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๑,๔0๐ 1ร)๑,(ริ̂ 00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีบีเทค จำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๔/๒๔๖๒
เสนอราคา ๒๑,๔๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) 

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓,๓๔๐ ๓,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สังข้ไลต้ิง หจก.สังข้ไลต้ิง/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๖/๒๔๖๒

๓,๓๔๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑ Gl ซ้ือวัสดุการแพทย์ ๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทิมแซ ร้านทิมแซ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๗/๒๔๖๒
๔๗,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๕ ซ้ือวัสดุต่างๆ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเปีนวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๑๙/๒๕๖๒
๕,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖ จ้างทำรุปเล่มเอกสาร ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังหลัก ร้านต้ังหลัก/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๐/๒๕๖๒
๓ ,๖๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗ เช่าโปรแกรม Hosxp ๑๙,๘๕๕ ๑๙,๘๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกฯ บริษัท บางกอกฯ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๑/๒๕๖๒
๑๙,๘๕๕ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) 

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ริ) ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๓,๗๐๐ ๖๓,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเท่ียงธรรมเคร่ืองเขียน ร้านเท่ียงธรรมเคร่ืองเขียน/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๒/๒๕๖๒

เสนอราคา ๒๓,๗๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ริ)ot ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๒๘๐ ๕,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.เคเอ็มซัพพลาย จำกัด บ.เคเอ็มซัพพลาย จำกัด/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๓/๒๕๖๒
เสนอราคา ๕,๒๘๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'ได้รับการดัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒0 จ้างทำตรายาง ๑1๒๘๐ ๑1๒๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๐/๒๔๖๒
๑1๒๘๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ช.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐1๐๐๐ บาท
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง๒๑ จ้างทำสมุดลงเวลา ๒,๘๐๐ ๒1๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังหลัก ร้านต้ังหลัก/เสนอราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๑/๒๔๖๒

ปฏิบัติราชการ ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) 
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน

วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

๑๐๐1๐๐๐ บาท
๒๒ จ้างทำสมุดใบเบิกวัสดุ ๓1๐๐๐ ๓,0๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ ร้าน ส.พาณิชย์/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓๒/๒๔๖๒

๓1๐๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐1๐๐๐ บาท
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง๒๓ ซ้ือออกซิเจน ร)S),(iOO ร)ร),^ o o เฉพาะเจาะจง ร้านทิมแซ ร้านทิมแซ/เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓๓/๒๔๖๒

๑๑1๔๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐1๐๐๐ บาท

๒๔ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ร), (si Gl (ริ̂. o ร),(ริ̂(รี̂. (SL. (slo เฉพาะเจาะจง บริษัทควอลิต้ี ๆ บริษัทควอลิต้ี ฯ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓๔/๒๔๖๒
๑1๔๔๔.๔๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เทิน
๑๐๐1๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'ได้รับการดัดเสือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ดัดเสือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๕ ซ้ือวัสดุการเกษตร 1ร),(9)(ร̂0 ๒,๑๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนคิรนฑร์ ร้านศรีนครินทร์เคร่ือง การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓๕/๒๕๖๒
เคร่ืองตัดหญ้า ตัดหญ้า/เสนอราคา ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒,๑๔๐ บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน ประกอบด้วย
๑ จ้างปรับปรุงจ่ายกลาง ๒๘๘,00๐ ๓๐๒,๑๕๙.๓๙ เฉพาะเจาะจง -นายบุญมี กันสี/เสนอราคา นายบุญมี กันสี/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๑๘/๒๕๖๒

และซักฟอก ๒๙๘,๐๐๐ บาท ๒๙๘,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
-หจก.เรืองแก้วการก่อสร้าง และเลือกรายท่ีเสนอราคา

เสนอราคา ๓๐๑,๒๐๐ บาท ต่ําสุด
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง๒ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๕๘,0๐๐ ๕๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง -บ.ซีสต็มคอนโทรล/ บ.ซีสต็มคอนโทรล/ ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๔/๒๕๖๒

(เคร่ืองวัดความดันโลหิต) เสนอราคา ๕๘,๐๐๐ บ. เสนอราคา ๕๘,๐๐๐ บ. ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
-หจก.'โอเร็กเมดิคอลฯ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
เสนอราคา ๖๔,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลือก
- หจก.ไลฟ้ เมดิคอล/ รายท่ีเสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา ๖๔,๐๐๐ บาท
๓ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง -บ.พี เอส เมดิคอลฯ/ บ.พี เอส เมดิคอลฯ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๕/๒๕๖๒

(ตู้ควบคุมอุณหภูมิ) เสนอราคา ๙๐,00๐ บาท เสนอราคา ๙๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
*หจก.๓พี เมดิคลซัพพลายๆ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

เสนอราคา ๙๕,๘๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลือก
-บ.ไทย-ไอดี กรุ๊ป จำกัด/ รายท่ีเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา ๙๘,๐๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี'ไดัรับการดัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเสือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๖0,00๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - หจก.พี เอส เมดิคอลฯ/ หจก.พี เอส เมดิคอลฯ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๖/๒๔๖๒
(เคร่ืองควบคุมให้สาร เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๖๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ละลายเข้าหลอดเลือดดำ -หจก.๓พี เมดิคลซัพพลายๆ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

เสนอราคา ๖๘,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลือก 
รายท่ีเสนอราคาต่ําสุด-บ.ไทย-ไอดี กรุ๊ป จำกัด/

เสนอราคา ๖๔,๐๐๐ บาท
๔ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - หจก.พี เอส เมดิคอลฯ/ หจก.พี เอส เมดิคอลฯ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๗/๒๔๖๒

(เคร่ืองปันของเหลว เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
ให้ตกตะกอน) -หจก.๓พี เมดิคลซัพพลายฯ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

เสนอราคา ๘๓,๗๔๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลือก 
รายท่ีเสนอราคาต่ําสุด-บ.ไทย-ไอดี กรุ๊ป จำกัด/

เสนอราคา ๘๔,๐๐๐ บาท
๖ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง - บ.เมดิคอล เมดด้ิง จำกัด บ.เมดิคอล เมดด้ิง จำกัด การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๘/๒๔๖๒

(เคร่ืองช่ังน้ําหนักดิจิตอล) เสนอราคา ๔,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๔,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๔๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
-หจก. ไลฟ้ เมดิคอล/ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

เสนอราคา ๔,๔๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลอก
-หจก.โอเร็กเมดิคอลฯ/ รายท่ีเสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคา ๔,๔๐๐ บาท



ลำดับ
ท่ี

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ท่ี,ได้'รับการดัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเสือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๗ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ 0,000 ๓0,๐0๐ เฉพาะเจาะจง -บ.ซิลลิคฟาร์มา จำกัด/ บ.ซิลลิคฟาร์มา จำกัด/ การจัดซ้ือเป็นวิธเีฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๒๙/๒๕๖๒
(รถเข็นสแตนเลส) เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

-บ.เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด/ ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
เสนอราคา ๓๓,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลือก 

รายทีเ่สนอราคาต่ําสุด-บ.เมดติจูดจำกัด/เสนอราคา
๓๔,๒๔๐ บาท

๘ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ๘,๕๐0 (5)£9,000.0 เฉพาะเจาะจง -บ.เด็นเมท จำกัด/เสนอราคา บ.เด็นเมท จำกัด/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธเีฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๓๐/๒๕๖๒
(เคร่ืองเขย่าปน) ๘,๕๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท ใช้วิธกีารคัดเลือก ข้อ๕๖(๒) วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

-บ.วีเลิฟเฮลท์จำกัด/เสนอราคา ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
๑๒,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท/และเลอก
-บ.โทรน้ จำกัด/เสนอราคา รายทีเ่สนอราคาต่ําสุด

๑๐,๐๐๐ บาท

(น.ส.วิมลทิพย์ ไชยณรงค์) (นายสมัคร บัวบาน)
นักวิชาการสาธารณสฃชำนาณการ


