
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
เชือ้เพลิงและ
หล่อล่ืน

37,860      
37,860     เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลที พ ีไอ บริษทัพรผลที พ ีไอ/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2564

เสนอราคา 
37,860 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 1 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

2

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

94,000      
94,000     เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2564

เสนอราคา 
94,000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 4  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

1,800        
1,800       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2564เสนอราคา 1800 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 7  มกราคม 2564
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลศรนีครนิทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

วนัที ่1 มกราคม ถึง 30 มกราคม  พ.ศ.2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

4 ขออนุมัติจา้งท าไวนิล 1,800        1,800       เฉพาะเจาะจง ร้านชมุพล ร้านชมุพล/ การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่54/2564เสนอราคา 1800 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 7  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพวิเตอร์

6,000        
6,000       เฉพาะเจาะจง ร้านซีเอส เทรดด้ิง ร้านซีเอส เทรดด้ิง

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2564เสนอราคา 2,850 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

10,785.60   
10,785.60   เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามยูเนี่ยน เคมี
คอล

บจ.สยามยูเนีย่น 
เคมีคอล/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2564

เสนอราคา 
10785.60 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

23,875.00   

23,875.00   เฉพาะเจาะจง ห.ส.ม ส.เคมีภัณฑ์ ห.ส.ม ส.เคมีภัณฑ์/

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เสนอราคา 23875
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

9,300        
9,300       เฉพาะเจาะจง

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน

หจก.เที่ยงธรรม
เคร่ืองเขยีน

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2564เสนอราคา 9300 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

5,635          

5,635       เฉพาะเจาะจง
หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน

หจก.เที่ยงธรรม
เคร่ืองเขยีน

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2564เสนอราคา 5635 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

10
ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์
การแพทย์

1,400          

1,400       เฉพาะเจาะจง บ.เนร์สซ่ิงโฮม บ.เนร์สซ่ิงโฮม
การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2564
เสนอราคา 1400 
บาท

ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2)
วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11
ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์
การแพทย์

30,000      
30,000     เฉพาะเจาะจง บ.ซิสต็มคอนโทรน บ.ซิสต็มคอนโทรน

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2564

เสนอราคา 30000
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 11  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

12
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

4,540        
4,540       เฉพาะเจาะจง

หจก.เอน็เอส.ที 
เคมีค็อล

หจก.เอน็เอส.ที 
เคมีค็อล

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2564เสนอราคา 4540 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 15  มกราคม 2564
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

13

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

10,000      
10,000     เฉพาะเจาะจง หจก.อนิโฟ ไดนอสติด

หจก.อนิโฟ ไดนอ
สติด

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2564

เสนอราคา 10000
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 15  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

58,004      
58,004     เฉพาะเจาะจง บจ.พ ีซี แอลโฮลด้ิง บจ.พ ีซี แอลโฮลด้ิง

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2564

เสนอราคา 58004
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 15  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

15
ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์
ส านักงาน

9,000        
9,000       เฉพาะเจาะจง

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน

หจก.เที่ยงธรรม
เคร่ืองเขยีน

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2564เสนอราคา 9000 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 21  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

16

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

9,000        
9,000       เฉพาะเจาะจง บจ.เวลเกจ เอ.ดี ทค จ.เวลเกจ เอ.ดี ทค

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่66/2564เสนอราคา 9000 

บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 21  มกราคม 2564
ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

17

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

34,704      
34,704     เฉพาะเจาะจง

บจ.แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์

บจ.แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เสนอราคา 34704
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 21  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

18

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

10,490      
10,490     เฉพาะเจาะจง

บจ.แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์

บจ.แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2564

เสนอราคา 10490
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 21  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

19

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

45,368      
45,368     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2564

เสนอราคา 45368
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 25  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

20
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงานและ

7,550        
7,550       เฉพาะเจาะจง

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน

หจก.เที่ยงธรรมเคร่ือง
เขียน

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2564

งานบ้านงานครัว
เสนอราคา 7550 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27  มกราคม 2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

21
ขออนุมัติซ้ือคร
ภัณฑ์คอมพวิเตอร์

110,000   
110,000   เฉพาะเจาะจง โปรคอมพวิเตอร์ โปรคอมพวิเตอร์

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2564

เสนอราคา 
110000 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 27  มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

17,500      
17,500     เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโออนิโนเทค บจ.ไบโออนิโนเทค

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2564

เสนอราคา 17500
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

23
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

1,570        
1,570       เฉพาะเจาะจง เจแ๊มม โดยนางสุพรรณี เจแ๊มม โดยนางสุพรรณี

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2564

เสนอราคา 1570 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

24
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน

44,883      
44,883     เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2564

เสนอราคา 44883
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว

16,720      
16,720     เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2564

เสนอราคา 16720
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

26
ขออนุมัติซ้ือวัสดุน้ า
ด่ืมผู้ป่วย

2,500        
2,500       เฉพาะเจาะจง ห้วยลี ห้วยลี

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2564

เสนอราคา 2500 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท

27

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

3,100        

3,100       เฉพาะเจาะจง

บจ.แล็บมาสเตอร์ 
แอด๊วานซ์บจ.แล็บ
มาสเตอร์ แอด๊วานซ์

บจ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊
วานซ์

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2564

เสนอราคา 3100 
บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่

งบด าเนินงาน  
ประกอบด้วย

หรือจ้าง(บาท)
(บาท) หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ

และราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

89,710      
89,710     เฉพาะเจาะจง บจ.พซีีแอลโฮลด้ิง บจ.พซีีแอลโฮลด้ิง

การจดัซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2564

เสนอราคา 89710
 บาท ใชวิ้ธีการคัดเลือก ขอ้56(2) วันที ่ 29 มกราคม 2564

ขอ้ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกนิ
100,000 บาท



 

 

                      



           


















