
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

งบด าเนินงาน  ประกอบดว้ย
1 ขออนุมัติซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,820     37,820    เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลทีพีไอ ร้านพรผลทีพีไอ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่176/2563

เสนอราคา 37,820 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่1 พฤษภาคม 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติจ้างประกอบอาหารผู้ปว่ย 10,395     10,395    เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี ปิยะพงค์ นางวรรณดี ปิยะพงค์/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่177/2563
เสนอราคา 10,395 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่1 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3 ขออนุมัติจ้างเก็บขนและก าจัดขยะ 8,100       8,100      เฉพาะเจาะจง บ.ไฟศอล อีเนอร์จี บ.ไฟศอลอีเนอร์จี จ ากัด/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่178/2563
มูลฝอยติดเชื้อ จ ากัด เสนอราคา 8,100 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่1 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4 ขออนุมัติซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,200       2,200      เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยเซอร์วิส ร้านน้อยเซอร์วิส/ เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่179/2563
2,200 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 5 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

5 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 160,000   160,000  เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเต็มคอนโทล บ.ซิสเต็มคอนโทล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่180/2563
เสนอราคา 160,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแทพย์ 16,400     16,400    เฉพาะเจาะจง บ.แม็คแคนซ่ี บ.แม็คแคนซ่ี/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่181/2563
(เคร่ืองชั่งน้ าหนัก) เสนอราคา 16,400 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 20 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานและ 5,000       5,000      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่182/2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ เสนอราคา 5,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่21 พฤษภาคม2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 50,000     50,000    เฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินเยอรมณี บจ.เบอร์ลินเยอรมณีอมิพอร์ท/การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที1่83/2563
อิมพอร์ท เสนอราคา 50,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่21 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท
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ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
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9 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,900       2,900      เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ีแอนด์ บ.ควอลิต้ีแอนด์แม็กซิมั่ม การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่184/2563
แม็กซิมั่ม เทรดด้ิง เทรดด้ิง ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่21 พฤษภาคม 2563

เสนอราคา 2,900 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

10 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานคอมพิวเตอร์ 4,500       4,500      เฉพาะเจาะจง บจ.อินเตอร์คอม บจ.อินเตอร์คอม การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที1่85 /2563
พิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์พิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์ ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่21 พฤษภาคม 2563
เทคโนโลยี เทคโนโลยี ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

เสนอราคา 4,500 บาท 100,000 บาท

11 ขออนุมัติจัดซ้ือออกซิเจน 3,830       3,830      เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ ร้านกิมแซ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่186/2563
เสนอราคา 3,830 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่22 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

12 ขออนุมัติซ้ือแผงกั้นผู้ป่วย 41,900     41,900    เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นดินสอ ร้านเส้นดินสอ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่187/2563
เสนอราคา  41,900 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่22 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ
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13 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 30,350     30,350    เฉพาะเจาะจง บจ.คิดดีเฟอร์นิเจอร์ บจ.คิดดีเฟอร์นิเจอร์ / การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่188/2563
เสนอราคา 30,350 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่28 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

14 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 25,120     25,120    เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก หจก.อินโฟไดนอสติก/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่189/2563
การแพทย์ เสนอราคา 25,120 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่28 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

15 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,250     29,250    เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอจีนีเทค บจ.ไบโอจีนีเทค / การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่190/2563
การแพทย์ เสนอราคา 2,340 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่28 พฤษภาคม  2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

16 ขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมห้องล้าง 179,000   179,000  เฉพาะเจาะจง นายจิตรพงษ์ นายจิตรพงษ์ พรหมจันทร์ / การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่191/2563
เคร่ืองมือแพทย์ พรหมจันทร์ เสนอราคา 17,000บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่28 พฤษภาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ
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