
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

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

และราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 36,050       36,050      เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2564เสนอราคา 

36,050 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 2 พฤศจกิายน 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 18,339.50  18,339.50 เฉพาะเจาะจง

บจ.พีซีดรักเซ็น
เตอร์

บจ.พีซีดรักเซ็น
เตอร์/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2564

เสนอราคา 
18339.50บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 2 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 12,412       12,412      เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2564เสนอราคา 
12,412บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 3 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกข)ุ

วันที ่1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563



4
ขออนุมัติซ้ือวสัดุร์
การแพทย์ 5,339.30    5,339.30   เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2564

เสนอราคา 
5,339.30บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 3 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 11,802.10  11,802.10 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2564

เสนอราคา 
11,802.10บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 4 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 14,750       14,750      เฉพาะเจาะจง

บจ.น าวิวัฒน์
การช่าง

บจ.น าวิวัฒน์การ
ช่าง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2564เสนอราคา
14,750บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 9 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



7
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 19,982.25  19,982.25 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจดีเคเอสเอช/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2564

เสนอราคา 
19,982.25บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 4,500         4,500        เฉพาะเจาะจง บจ.เซนต์เมด บจ.เซนต์เมด/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2564เสนอราคา 

4,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 14,000       14,000      เฉพาะเจาะจง ร้านกิมแซ ร้านกิมแซ/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2564เสนอราคา 

14,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 20 พฤศจกิายน 2563
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10
ขออนุมัติซ้ือวสัดุ
การแพทย์ 2,450         2,450        เฉพาะเจาะจง บจ.สินสิริเมดิเทค บจ.สินสิริเมดิเทค/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2564



เสนอราคา 
2,450 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันที ่ 24 พฤศจกิายน 2563

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ



ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการ

คัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563

วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563

วันที ่ 20 พฤศจกิายน 2563



วันที ่ 24 พฤศจกิายน 2563











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 46,250    46,250      เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2564เสนอราคา 46,250 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 25,730    25,730      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2564เสนอราคา 25,730

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 51,155    51,155      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2564เสนอราคา 25,730

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 13 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 98,024    98,024      เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2564เสนอราคา 98,024

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 23 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลศรนีครนิทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

วนัที ่1 พฤศจกิายน ถึง 30 พฤศจกิายน  พ.ศ.2563



100,000 บาท

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ####### 20,747.30 เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา บจ.ซิลลิคฟาร์มา/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2564

เสนอราคา 
20,747.30บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 23 พฤศจกิายน 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000    10,000      เฉพาะเจาะจง บจ.อนิโฟไดนอสติด บจ.อนิโฟไดนอสติด/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2564เสนอราคา 10,000

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 23 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,800      1,800        เฉพาะเจาะจง บจ.เวลเกจ เอดี เทค บจ.เวลเกจ เอดี เทค/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่22/2564เสนอราคา 1,800

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 23 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 1,180      1,180        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2564เสนอราคา 1,180 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 25 พฤศจกิายน 2563



ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 86,416    86,416      เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่25/2564เสนอราคา 86,416 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27 พฤศจกิายน 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
ส านักงาน 1,600      1,600        เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2564เสนอราคา 1,600 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27 พฤศจกิายน 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

11
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 2,957      2,957        เฉพาะเจาะจง หจก.เที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่27/2564เสนอราคา 2,957 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27 พฤศจกิายน 2563

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

12
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,756    75,756      เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา บจ.ซิลลิคฟาร์มา/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2564เสนอราคา 75,756 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30 พฤศจกิายน 2563
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ



100,000 บาท

13
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 17,000    17,000      เฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็เลส เมดิคอล กรุ๊ป

บจ.ริชเอน็เลส เมดิคอล 
กรุ๊ป/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2564เสนอราคา 17,000 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 30 พฤศจกิายน 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



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง(บาท) (บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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