
ล าดับ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

งบด าเนินงาน  ประกอบดว้ย
1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,820      37,820      เฉพาะเจาะจง พร ผล ที พี ไอ พร ผล ที พี ไอ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2563

เสนอราคา 37,820 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 1 มีนาคม 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

2 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,600.00     7,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอ ร้านเอสเอ /เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2563
เสนอราคา 7,600 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 2 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

3 ขออนมุัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,500.00     5,500.00    เฉพาะเจาะจง หส.ม.ส.พัทลุงเคมีภัณฑ์ หส.ม.ส.พัทลุงเคมีภัณฑ์/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2563
การแพทย์ เสนอราคา 5,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่  9 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

4 ขออนมุัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,650        3,650        เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์ บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2563
เสนอราคา 3,650 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่  9 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภกิขุ)

ประจ าเดอืน มนีาคม 2563



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,575      16,575      เฉพาะเจาะจง บ.ภณัฑ์ดีพลาสติก บ.ภณัฑ์ดีพลาสติก/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563
เสนอราคา 16,575 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่  9 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

6 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 10,519.96 10,519.96 เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็มซัพพลาย หจก.เคเอ็มซัพพลาย/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2563
เสนอราคา 10,519.96 บาทใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 9 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

7 ขออนมุัติปรับปรุงท่อน้้าเสียบ้าบดั 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบุญมี  กนัสี/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2563
30,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติท้าอาคารโรงเกบ็ขยะทั่วไป 49,900      49,900      เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบญุมี  กันสี/เสอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2563
49,900 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

9 ขออนมุัติท้าปา้ยต่างๆ 17,900      17,900      เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบุญมี  กนัสี/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2563
17,900 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 ขออนุมัติปรับปรุงประตู 46,000      46,000      เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบุญมี  กนัสี/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563
46,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

11 ขออนมุัติก่อสร้างอาคารโรงเก็บ 75,000.00    75,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบุญมี  กนัสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2563
ขยะรีไซเคิล เสนอราคา 75,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

12 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 17,500.00   17,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไบโบอิโนเทค บ.ไบโออินโนเทค/เสนอราคาการจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2563
17,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

13 ขออนมุัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,300        3,300        เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ ร้านกิมแซ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2563
3,300 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

14 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 17,462.40    17,462.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยน บ.สยามยูเนี่ยน/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2563
17,462.40 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 ขออนมุัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,230        4,230        เฉพาะเจาะจง หจก.วิเชียรพานชิ หจก.วิเชียรพานิช/ เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2563
4,230 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

16 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 22,800.00    22,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ ร้านสมบรูณ์/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2563
22,800 ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

17 ขออนมุัติซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 37,115      37,115      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2563
เสนอราคา 37,115 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

18 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00   4,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ฯ บ.โตโยต้า จ้ากัด/เสนอราคาการจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2563
4,200 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

19 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 42,035      42,035      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2563
42,035 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

20 ขออนมัติซ้ือออกซิเจน 6,080        6,080        เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ ร้านกิมแซ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2563
เสนอราคา 1,450 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

21 ขออนมุัติท้าแบบฟอร์ม 28,250      28,250      เฉพาะเจาะจง ร้านส.พานชิ ร้านส.พานชิ/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2563
28,250 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

22 ขออนมุัติปรับปรุงแผนไทย 97,000      97,000      เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ หนรัูตน์ นายธีรยุทธ  หนรัูตน/์ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2563
เสนอราคา 97,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

23 ขออนมุัติตรายาง 3,430        3,430        เฉพาะเจาะจง ร้าน คลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2563
3,430 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 23 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

24 ขออนมุัติซ่อมแซมปะปา 7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง อภวิัฒน ์เกตุศรัทธา อภวิัฒน ์เกตุศรัทธา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2563
เสนอราคา 7,350 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

25 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนไหล่เคร่ืองนึ่ง 8,680.91   8,680.91   เฉพาะเจาะจง บ.น้าวิวัฒนก์ารช่าง บ.วิวัฒนก์ารช่าง/เสนอราคาการจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2563
8,680.91 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

26 ขออนมุัติจา้งค่าบริการระบบ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บจ.อันดามันเก็ตต่ิง บจ.อันดามันมาเก็ตติง/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2563
ติดตามรถยนต์ เสนอราคา 9,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

28 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่พัฒนาการช่าง อู่พัฒนาการช่าง/เสนอราคาการจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2563
10,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

29 ขออนมุัติจา้งทาสีหอผู้ปว่ยใน 17,250 17,250 เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบญุมี   กันสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2563
เสนอราคา 17,250 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจา้ง(บาท) (บาท) หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

30 ขออนมุัติซ่อมแซมตู้ดับเพลิง 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุมี  กันสี นายบญุมี  กันสี/เสนอราคาการจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2563
10,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

31 ขออนมุัติจา้งถ่ายเอกสาร 2,342 2,342 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังหลัก ร้านต้ังหลัก/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/2563

พร้อมเข้าเล่ม เสนอราคา 2,342 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

32 ขออนมุัติจา้งท้าถาดรอง 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณแอร์ ร้านทักษิณแอร์/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/2563
รับน้้าล้างเคร่ืองปรับอากาศ เสนอราคา 2,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท

33 ขออนมุัติซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพ์านชิ ร้านพัฒนพ์านชิ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/2563
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสนอราคา  2,100 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน
100,000 บาท
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