
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

งบด าเนินงาน  ประกอบด้วย
1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 37,820          37,820        เฉพาะเจาะจง พร ผล ที พ ีไอ พร ผล ที พ ีไอ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่233/2563

เสนอราคา 37,820 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่1 กรกฏาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

2 ขออนุมัติจ้างท าอาหารผู้ป่วย 16,650.00      16,650.00    เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณดี  ปยิพงค์ นางสาววรรณดี  ปิยพงค์ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่234/2563
เสนอราคา 16,650 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่1 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 39,895.00      39,895.00    เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา คลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่236/2563
เสนอราคา 39,895 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่2 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

4 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 29,630          29,630        เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา คลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่237/2563
เสนอราคา 29,630 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่2 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลศรนีครนิทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

ประจ าเดือน กรกฏาคม 2563



ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

5 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,580            1,580          เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรม หจก.เที่ยงธรรม/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่239/2563
เสนอราคา 1,580 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่8 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

6 ขออนุมัติซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 4,200.00       4,200.00     เฉพาะเจาะจง จงสวัสด์ิ จงสวัสด์ิ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่240/2563
เสนอราคา 4,200 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่8 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

7 ขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,200.00       3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธีระออโต้เซ็นเตอร์ร้านธีระออโต้เซ็นเตอร์/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่241/2563
3,200บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่8 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

8 ขออนุมัติท าตรายาง 3,720            3,720          เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา คลังวิทยา/เสอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่242/2563
3,720 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่8 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

9 ขออนุมัติบ ารุงรักษายานพาหนะ 18,200          18,200        เฉพาะเจาะจง หจก.วโรจน์เซอวิส หจก.วโรจน์เซอวิส/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่243/2563
18,200 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่8 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

10 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,365            2,365          เฉพาะเจาะจง หจก.วิเชยีรพานิช หจก.วิเชียรพานิช/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่244/2563
2,365 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่9 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

11 ขออนุมัติซ้ือเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 5,024.72          5,024.72       เฉพาะเจาะจง บ.พทัลุงจ วินิจ บ.พัทลุงจ วินิจ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่245/2563
เสนอราคา 5,024.72 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

12 ขออนุมัติซ้ือเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 800.00          800.00        เฉพาะเจาะจง ธีระออโต้เซ็นเตอร์ ธีระออโต้เซ็นเตอร์/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่246/2563
800 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

13 ขออนุมัติจ้างประกอบอาหารผู้ป่วย 27,435          27,435        เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณดี  ปิยพงค์นางสาววรรณดี  ปิยพงค์/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่247/2563
27,435 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

14 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,700.00        11,700.00  เฉพาะเจาะจง บจ.คอมเมอเซียน บจ.คอมเมอเซียน การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่248/2563
/เสนอราคา 11700 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

15 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000            7,000          เฉพาะเจาะจง บจ.เวลเกจเอดีเทคบจ.เวลเกจเอดีเทค/ เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่249/2563
7,000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

16 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,360.00        99,360.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พซีีแอลโฮลด้ิง บจ.พซีีแอลโฮลด้ิง/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่250/2563
99360 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่15 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

17 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,905            7,905          เฉพาะเจาะจง โปรเจคคอม โปรเจคคอม/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่251/2563
เสนอราคา 7950 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่20 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

18 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 38,440.00    38,440.00  เฉพาะเจาะจง พ ีพฒันา พ ีพฒันา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่252/2563
/เสนอราคา 38440 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่20 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

19 ขออนุมัติจ้างกอ่สร้างฐานวาง 60,000          60,000        เฉพาะเจาะจง นายบุญมี กนัสี นายบุญมี กนัสี/เสนอราคา การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่253/2563
ออกซิเจนเหลวกัน้ร้ัวตาขา่ยเหล็ก 60000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่20 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

20 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองนึง 15,000          15,000        เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง บ.น าวิวัฒน์การชา่ง/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่254/2563
ฆา่เชือ้รายปี เสนอราคา 15000บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่20 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

21 ขออนุมัติซ่อมแซ่มบ้านพกัหลังที่สอง 30,000          30,000        เฉพาะเจาะจง นายบญุมี กนัสี นายบุญมี กนัสี/เสนอราคาการจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่255/2563
60,000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่20 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

22 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,720          30,720        เฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็เลสกรุป บจ.ริชเอน็เลสกรุป/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่256/2563
เสนอราคา 30719.70 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่22 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

23 ขออนุมัติซ้ือวิทยาศาตร์การแพทย์ 12,810          12,810        เฉพาะเจาะจง บจ.แล้บมาสเตอร์ บจ.แล้บมาสเตอร์ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่257/2563
/เสนอราคา 12810 บาทใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่22 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

24 ขออนุมัติซ้ือวิทยาศาตร์การแพทย์ 92,000 92,000 เฉพาะเจาะจง บ.พซีีแอลโฮลด้ิง บ.พซีีแอลโฮลด้ิง/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่258/2563
เสนอราคา 92000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่22 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

25 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,210.00       9,210.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็เอสทีเคมีค้อล หจก.เอน็เอสทีเคมีค้อล การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่259/2563
/เสนอราคา9,210 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่23 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

26 ขออนุมัติซ้ือออกซิเจน 7,570 7,570 เฉพาะเจาะจง กมิแซ กมิแซ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือเลขที ่260/2563
เสนอราคา 7570 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่24 กรกฏาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท


