
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ งบด าเนินงาน  ประกอบดว้ย หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,860       37,860      เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลที พี ไอ

2 ขออนุมัติซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,250         3,250        เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊ วานซ์

3 ขออนุมัติซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 71,000       71,000      เฉพาะเจาะจง บจ.พี ซี แอล โฮลด้ิง

4 ขออนุมัติซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 8,950         8,950        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เอส ที.เคมีค็อล

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
5 ขออนุมัติซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 95,500       95,500      เฉพาะเจาะจง บจ.พี ซี แอล โฮลด้ิง

6 ขออนุมัติซ้ือวสัดุส านักงาน 4,075         4,075        เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน

7 ขออนุมัติซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,850         2,850        เฉพาะเจาะจง อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

วันที ่1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม  พ.ศ.2563



วิส แอนด์เทคโนโลยี

8 ขออนุมัติซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,700       10,700      เฉพาะเจาะจง อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ

วิส แอนด์เทคโนโลยี

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ



ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัทพรผลที พี ไอ/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2564  
เสนอราคา 37,860 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 1  ธันวาคม 2563  

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

บจ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด วานซ์/การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่33/2564
เสนอราคา 3,250 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 1  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

บจ.พี ซี แอล โฮลด้ิง/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2564
เสนอราคา 71,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 3  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

หจก.เอ็น เอส ที.เคมีค็อล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2564
เสนอราคา 8,950 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 3  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บจ.พี ซี แอล โฮลด้ิง/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2564
เสนอราคา 95,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 8  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

หจก.เทีย่งธรรมเคร่ืองเขียน/การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2564
เสนอราคา 4,075 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 9  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่38/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

วันที ่1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม  พ.ศ.2563



เสนอราคา 2,850 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 9  ธันวาคม 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ อินเตอร์คอมพวิเตอร์เซอรวสิ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่39/2564
เสนอราคา 10,700 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 9  ธันวาคม 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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