
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่
งบด าเนินงาน  
ประกอบดว้ย หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 8,000      8,000      เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยเพียวดีไวซ์ บจ.ไทยเพียวดีไวซ์/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2564

เสนอราคา 8,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 27  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 19,600    19,600    เฉพาะเจาะจง บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2564

เสนอราคา 
19,600บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 27  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 2,352      2,352      เฉพาะเจาะจง บจ.สินสิริเมดิเทค บจ.สินสิริเมดิเทค/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2564

เสนอราคา 2,352
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

วันที ่1 ตลุาคม ถึง 31 ตลุาคม  พ.ศ.2563



100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 3,000      3,000      เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอแอคทีฟ บจ.ไบโอแอคทฟี/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2564

เสนอราคา 3,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 5,021      5,021      เฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2564

เสนอราคา 5,021
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 9,000      9,000      เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2564

เสนอราคา 9,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



7
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 6,538      6,538      เฉพาะเจาะจง

บจ.แจ๊กเจีย
อุตสาหกรรม

บจ.แจ๊กเจีย
อุตสาหกรรม/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2564

เสนอราคา 
6,537.70 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,494    89,494    เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2564เสนอราคา 89,494

 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 12  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,100      6,100       เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์ 

บจ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊
วานซ์/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2564

แอด๊วานซ์
เสนอราคา 6,100 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000      5,000       เฉพาะเจาะจง บจ.เวลเกจ เอ.ดีเทค บจ.เวลเกจ เอ.ดีเทค/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2564เสนอราคา 5,000 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 12,450    12,450    เฉพาะเจาะจง บจ.ภัณฑ์ดีพลาสติก บจ.ภัณฑ์ดีพลาสติก/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2564เสนอราคา 12,450

 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลศรนีครนิทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

วนัที ่1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม  พ.ศ.2563



ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 1,920      1,920       เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ ร้านสมบรูณ์/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2564เสนอราคา 1,920 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 12,840    12,840    เฉพาะเจาะจง บจ.สยามยูเนียนเคมีคอล

บจ.สยามยูเนียนเคมี
คอล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2564เสนอราคา 12,840
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 6,330      6,330       เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.เอส.ที เคมีค็อล

หจก.เอน็.เอส.ที 
เคมีค็อล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2564เสนอราคา 6,330 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 3,750      3,750       เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2564เสนอราคา 3,750 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 28  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,834    89,834    เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2564เสนอราคา 89,834

 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพวิเตอร์ 6,000      6,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอส เทรดด้ิง ร้าน ซีเอส เทรดด้ิง/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2564เสนอราคา 6,000 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

11
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพวิเตอร์ 21,330    21,330    เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคริองเขียน

หจก.เที่ยงธรรมเคริอง
เขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2564เสนอราคา 21,330
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

12
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,500    19,500    เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอจีนีเทค บจ.ไบโอจนีีเทค/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2564เสนอราคา19,500

 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



13
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 25,500    25,500    เฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็เลส เมดิคอล กรุ๊ป

บจ.ริชเอน็เลส เมดิคอล
 กรุ๊ป/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2564เสนอราคา 25,500

 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

14
ขออนุมัติขอซ้ือวัสดุ
น้้ามันเชือ้เพลิง 37,820    37,820    เฉพาะเจาะจง นายผล ศรีละมุล นายผล ศรีละมุล/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2564
และหล่อล่ืน

เสนอราคา 37,820
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 ขออนุมัติซ้ือออกซิเจน 2,220      2,220       เฉพาะเจาะจง กมิแซ กมิแซ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2564เสนอราคา 2,220 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30  ตุลาคม 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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