
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี
งบด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 37,860        37,860        เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลที พี ไอ บริษัทพรผลที พี ไอ/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
41/2565

เสนอราคา 37,860 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์
 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 8,590          8,590          เฉพาะเจาะจง

บจ.อินเตอร์
คอมพิวเตอร์

บจ.อินเตอร์
คอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
42/2565

เซอร์วิส เทคโนโลยี เซอร์วิส เทคโนโลยี ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)
วันท่ี  2 กุมภาพันธ์
 2565

เสนอราคา 8,590 
บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว 19,350        19,350        เฉพาะเจาะจง บจ.ภัณฑ์ดีพลาสติก บจ.ภัณฑ์ดีพลาสติก

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
43/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)
วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ ถึง 28 กุมภำพันธ์  พ.ศ.2565



เสนอราคา 19,350 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  3 กุมภาพันธ์
 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 1,200          1,200          เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยลีน้ าด่ืม ร้านห้วยลีน้ าด่ืม

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
44/2565

เสนอราคา 1,200 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  4 กุมภาพันธ์
 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว 3,000          3,000          เฉพาะเจาะจง บจ.เอลิตส์ ซัพพลาย บจ.เอลิตส์ ซัพพลาย

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
45/2565

เสนอราคา 3,000 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  9 กุมภาพันธ์
 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว 17,976        17,976        เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามยูเน่ียนเคมี
คอล

บจ.สยามยูเน่ียนเคมี
คอล

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
47/2565



เสนอราคา 17,976 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 
กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 32,250        32,250        เฉพาะเจาะจง

ร้านP.พัฒนา 
เฟอร์นิเจอร์

ร้านP.พัฒนา 
เฟอร์นิเจอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
48/2565

เสนอราคา 32,250 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,340        11,340        เฉพาะเจาะจง

ร้านP.พัฒนา 
เฟอร์นิเจอร์

ร้านP.พัฒนา 
เฟอร์นิเจอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
49/2565

เสนอราคา 11,340 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว 12,560        12,560        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวืทยา ร้านคลังวืทยา

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
50/2565

เสนอราคา 12,560 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

10
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน 43,283        43,283        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
51/2565

เสนอราคา 43,283 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  24 
กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

11

12

13



ล ำดับ
ท่ี

14

15

16

17



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง



25



ล ำดับ
ท่ี

26

27



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี
งบด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 6,720.00 6,720.00  เฉพาะเจาะจง
นายมานะ  อนันต์
เมธีกุล/

นายมานะ  อนันต์
เมธีกุล/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
93/2564

(พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย) 6,720 บาท 6,720 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 6,720.00 6,720.00  เฉพาะเจาะจง
นายจาตุรงค์  เทวะ
ยุรัง

นายจาตุรงค์  เทวะยุ
รัง

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
94/2564

(พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย) 6,720 บาท 6,720 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ ถึง 28 กุมภำพันธ์  พ.ศ.2564



3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 5,760.00 5,760.00  เฉพาะเจาะจง นายสันติยา เก้ือสุข นายสันติยา เก้ือสุข
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
95/2564

(พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน) 5,760 บาท 5,760 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

4
ขออนุมัติจ้างเก็บ ขนย้าย 
ก าจัดมูลฝอย 8,100.00 8,100.00  เฉพาะเจาะจง

บ.ไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัด

บ.ไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัด

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
96/2564

ติดเช้ือประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 6,354 บาท 6,354 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี
งบด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

5 ขออนุมัติจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ ######## ######## เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมกกะฟิล 
จ ากัด

บริษัท เมกกะฟิล 
จ ากัด

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
97/2564



ตู้ปราศจากเช้ือ 59,171 บาท 59,171 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติจ้างท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ######## ######## เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลโฆษณา ร้านชุมพลโฆษณา

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
98/2564

32,531 บาท 32,531 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

7 ขออนุมัติจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ ######## ######## เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณแอร์ ร้านทักษิณแอร์
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
99/2564

เคร่ืองปรับอากาศ 13,200 บาท 13,200 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 2,880.00 2,880.00  เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
100/2564



2,880 บาท 2,880 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

ท่ี
งบด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

9
ขออนุมัติเช่า Web hosting ปี
 2564 4,280.00 4,280.00  เฉพาะเจาะจง บ.พีดับเบ้ิลเอฟ บ.พีดับเบ้ิลเอฟ

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
101/2564

4,280 บาท 4,280 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

10
ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้สาขา
โทรศัพท์ 8,500.00 8,500.00  เฉพาะเจาะจง

สยามเน็ต เวิร์ด 
แอนด์ สยามเน็ต เวิร์ด แอนด์

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
102/2564

เซอร์วิส 8,500 
บาท เซอร์วิส 8,500 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564



ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

11
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบ
ท่อน้ า ######## ######## เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี นายบุญมี  กันสี

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
103/2564

13,000 บาท 13,000 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

12
ขออนุมัติจ้างท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 800.00    800.00     เฉพาะเจาะจง ไซน์แอนด์พร้ินท์ ไซน์แอนด์พร้ินท์

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
104/2564

800 บาท 800 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท



                      



                      

           



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี
งบด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพี เมดดิเทค หจก.เอสพี เมดดิเทค/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2565เสนอราคา 90,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ซีสเต็ม 
คอนโทรลส์

บจ.ซีสเต็ม 
คอนโทรลส์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2565เสนอราคา 12,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 1,520.00    1,520.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.สินสิริ เมดิ
เทค หจก.สินสิริ เมดิเทค/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52 /2565เสนอราคา 1,520 

บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 3,687.00    3,687.00   เฉพาะเจาะจง

บจ.ไฮแวน เมดิ
คอล บจ.ไฮแวน เมดิคอล/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2565



เสนอราคา 3,687 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 1,850.00    1,850.00   เฉพาะเจาะจง

บจ.ยู.พี.เมดิคอล
ซอลเตอร์

บจ.ยู.พี.เมดิคอลซอล
เตอร์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2565เสนอราคา 1,850 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์(กายภาพ) 14,850.00  14,850.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยศิริเวชภัณฑ์ บจ.ชัยศิริเวชภัณฑ์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2565เสนอราคา14,850 

บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 32,000.00  32,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.แปซิฟิค เฮลธ์
แคร์ บจ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2565เสนอราคา 32,000

 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 12,840.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2565



เสนอราคา 12,840
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ซีสเต็ม 
คอนโทรลศ์ บจ.ซีสเต็ม คอนโทรลศ์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2565เสนอราคา 24,000

 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 61,000.00  61,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สินสิริ เมดิ
เทค หจก.สินสิริ เมดิเทค/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2565เสนอราคา 61,000

 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

11
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 6,676.80    6,676.80   เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2565เสนอราคา 

6,676.80 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 15 กุมภาพัธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

12
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 4,388.00    4,388.00   เฉพาะเจาะจง

บจ.พี.ซี.ดรนัก
เซ็นเตอร์

บจ.พี.ซี.ดรนักเซ็น
เตอร์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565



เสนอราคา 4,388 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

13
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 19,800.00  19,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เบสท เมดิคอล บจ.เบสท เมดิคอล/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2565เสนอราคา19,800 

บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

14
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ซีสเต็ม คอล
โทรลส์

บจ.ซีสเต็ม คอล
โทรลส์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2565เสนอราคา 60,000

 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 1,979.50    1,979.50   เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2565เสนอราคา 

1,979.50 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

16
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 32,100.00  32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2565



เสนอราคา 32,100
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 23 กุมภาพัธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

17
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 57,300.00  57,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ลานนา 
อีควิปเมนท์

หจก.ลานนา อีควิป
เมนท์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2565เสนอราคา 57,300
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

18
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 4,800.00    4,800.00   เฉพาะเจาะจง บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2565เสนอราคา 4,800 

บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

19
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 4,121.25    4,121.25   เฉพาะเจาะจง บจ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ บจ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2565เสนอราคา 

4,121.25 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 34,000.00  34,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ลานนา 
อีควิปเมนท์

หจก.ลานนา อีควิป
เมนท์/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2565



เสนอราคา 34,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท
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