
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

งบด าเนินงาน  ประกอบดว้ย
1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 37,820      37,820        เฉพาะเจาะจง พร ผล ที พี ไอ พร ผล ที พี ไอ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

และหล่อล่ืน เสนอราคา 37,820 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,730.00    7,730.00       เฉพาะเจาะจง บ.โฮมมาร์ท บ.โฮมมาร์ท /เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 7,730 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,235.00  11,235.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสินการไฟฟา้ ร้านแสงสินการไฟฟา้ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 11,235 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4 ขออนุมัติซ้ืองานบ้านงานครัว 9,260        9,260          เฉพาะเจาะจง บ.เอลิส ซัพพลาย บ.เอลิส ซัพพลาย/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

9,260 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

ประจ าเดอืน เมษายน 2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
5 ขออนุมัติวัสดุส านักงาน 6,236        6,236          เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ ร้านสมบูรณ์/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

6,236 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,000      17,000        เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพีเมดกรุ๊ป/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

การแพทย์ 17,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการเกษตร 24,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง กิ่ง-ก้านการ์เด้นฮิลล์ กิ่ง-กา้นดาร์เด้นฮิลล์/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติซ้ืองานบ้านงานครัว 3,960        3,960          เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน หจก.เทีย่งธรรมเคร่ืองเขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เสอราคา3,960 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9 ขออนุมัติซ้ืองานบ้านงานครัว 984           984             เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ ร้านสมบูรณ์/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

984 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

10 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,500      24,500        เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็นจีเมดิเทค หจก.เคเอ็นจีเมดิเทคกอนด์ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

กอนด์เซอร์วิส เซอร์วิส/เสนอราคา ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
24,500 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

100,000 บาท
11 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00    15,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เทีย่งธรรม หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เคร่ืองเขียน เสนอราคา15,800 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

12 ขออนุมัติวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00    8,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส.เทรดด้ิง บ.ซีเอส.เทรดด้ิง/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

13 ขออนุมัติซ้ือไฟฟ้าและวิทยุ 3,800        3,800          เฉพาะเจาะจง น้อยเซอร์วิส น้อยเซอร์วิส/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

14 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,965        8,965          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เอส.ท.ี หจก.เอ็น.เอส.ท.ีเคมีค็อล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เคมีค็อล เสนอราคา8,965 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

15 ขออนุมัติจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 10,041      10,041        เฉพาะเจาะจง บ.พัทลุง ง.วินิตจ ากัด บ.พัทลุง ง.วินิตจ ากัด/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

รถยนต์  เสนอราคา10,041.17บาทใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

16 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 2,800.00      2,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซีสเต็มคอนโทรนจ ากัด บ.ซีสเต็มคอนโทรนจ ากัด/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

คุรุภัณฑ์การแพทย์ เสนอราคา2,800 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

17 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 10,500      10,500        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

18 ขออนุมัติจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 3,400.00   3,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณแอร์ ร้านทักษิณแอร์/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

คุรุภัณฑ์ส านักงาน 3,400บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

19 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 1,570        1,570          เฉพาะเจาะจง ธีระออโต้เซ็นเตอร์ ธีระออโต้เซ็นเตอร์/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

1,570 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

20 ขออนมัติซ้ือออกซิเจน 3,580        3,580          เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ่ ร้านกิมแซ่ จ ากัด/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา 3,580 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่116/2563  
วันที ่1 เมษายน 2563  

ใบส่ังซ้ือเลขที ่117/2563
วันที ่7 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่118/2563
วันที ่7 เมษายน 2563

                      

ใบส่ังซ้ือเลขที ่119/2563
วันที ่8 เมษายน 2563

           

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่120/2563
วันที ่15เมษายน 2563 0

1

ใบส่ังซ้ือเลขที ่121/2563
วันที ่15 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่122/2563
วันที่15 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่123/2563
วันที ่15 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่124/2563
วันที ่15 เมษายน 2563



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที1่25/2563
วันที่15 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่126/2563
วันที ่20 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่127/2563
วันที ่23 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่128/2563
วันที ่23 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที1่29/2563
วันที ่23 เมษายน 2563



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่130/2563
วันที ่23 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่131/2563
วันที่23 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที ่132/2563
วันที ่24 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที1่33/2563
วันที่28 เมษายน 2563

ใบส่ังซ้ือเลขที1่34/2563
วันที ่28 เมษายน 2563



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่135/2563
วันที่28 เมษายน 2563


