
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

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

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       37,860       37,860 เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลที พี ไอ บริษัทพรผลที พี ไอ/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2565

เสนอราคา 37,860
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  4 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์ส านักงาน       38,700       38,700 เฉพาะเจาะจง

ร้าน P.พัฒนา
เฟอร์นิเจอร์

ร้าน P.พัฒนา
เฟอร์นิเจอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2565

เสนอราคา 38,700
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  12  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือ
ครุภัณฑ์ส านักงาน       29,000       29,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านโปรเจค
คอมพิวเตอร์

ร้านโปรเจค
คอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2565

เสนอราคา 29,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  12  มกราคม 
2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)
วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม  พ.ศ.2565



ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว  13,867.20  13,867.20 เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามยูเน่ียน 
เคมีคอล

บจ.สยามยูเน่ียน เคมี
คอล

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2565

เสนอราคา 
13,867.20 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  12  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านักงาน       12,600       12,600 เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่ม   โดย ร้านแหม่ม   โดย

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2565

นางสุพรรณี  สัน
ติศิริ นางสุพรรณี  สันติศิริ ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  12  มกราคม 
2565

เสนอราคา 12,600
 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

100,000 บาท

6

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  26,000.00  26,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.แม็กซ์โกร์ออ
โต้ไทร์

หจก.แม็กซ์โกร์ออโต้
ไทร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2565



เสนอราคา 5,640
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  13  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์         3,950         3,950 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอส.เทรดด้ิง ร้าน ซีเอส.เทรดด้ิง

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2565
เสนอราคา 3,950 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  20  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
ส านัก และวัสดุงาน
บ้านงานครัว       16,690       16,690 เฉพาะเจาะจง

หจก.เท่ียงธรรม 
เคร่ืองเขียน

หจก.เท่ียงธรรม 
เคร่ืองเขียน

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2565

เสนอราคา 16,960
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  27  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
งานบ้านงานครัว  11,880.00  11,880.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็นเอสทีเคมี
คอล หจก.เอ็นเอสทีเคมีคอล

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565

เสนอราคา 11,880
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  21  มกราคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี
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ล ำดับ
ท่ี
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



25



ล ำดับ
ท่ี

26
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี งบด ำเนินงำน  ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปรียา  บุญมา/ นางปรียา  บุญมา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2565
36,000 บาท 36,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  12 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้า 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สังข์ไลท์ต้ิง/ หจก.สังข์ไลท์ต้ิง/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2565
แรงต่่า 25,500 บาท 25,500 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 5,070.00   5,070.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา/ ร้านคลังวิทยา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2565
ท่าตรายาง 5,070 บาท 5,070 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม  พ.ศ.2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี งบด ำเนินงำน  ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

4 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 3,150.00   3,150.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี/ นายบุญมี  กันสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2565
เปล่ียนก็อกน่้าอ่างล้างเคร่ืองมือ 3,150 บาท 3,150 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

5 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท่าสมุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังหลัก/ ร้านต้ังหลัก/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2565
ประจ่าตัวผู้ป่วย 15,000 บาท 15,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียน 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพย์อุดมเทคนิค/ ทรัพย์อุดมเทคนิค/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565
อะไหล่ตู้แช่วัคซีน 11,000 บาท 11,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม  พ.ศ.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี งบด ำเนินงำน  ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี/ นายบุญมี  กันสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2565
ป้ัมน่้าบ่อบาดาล 27,000 บาท 27,000 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมชุด 1,300.00   1,300.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็มจี เมดิเทค หจก.เคเอ็มจี เมดิเทค การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2565
Wall out Let แอนด์ เซอร์วิส/ แอนด์ เซอร์วิส/ ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

1,300 บาท 1,300 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียน 2,750.00   2,750.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี/ นายบุญมี  กันสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565
อ่างล้างหน้า 2,750 บาท 2,750 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม  พ.ศ.2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ท่ี งบด ำเนินงำน  ประกอบด้วย หรือจ้ำง(บำท) (บำท) หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท่า 75,700.00 75,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี/ นายบุญมี  กันสี/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565
ท่าทางเช่ือมอาคารผู้ป่วยใน 75,700 บาท 75,700 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

11 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 4,250.00   4,250.00   เฉพาะเจาะจง บ.พีดับเบ้ิลเอฟ/ บ.พีดับเบ้ิลเอฟ/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565
ค่าบริการ Web hosting 4,250 บาท 4,250 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

12 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 2,440.00   2,440.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลโฆษณา/ ร้านชุมพลโฆษณา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565
ท่าสต๊ิกเกอร์ 2,440 บาท 2,440 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

13 ขออนุมัติจ้างเหมา 10,279.50 10,279.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าพัทลุง/ ร้านชุมพลโฆษณา/ การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565
บ่ารุงรักษารถยนต์ 10,279.50 บาท 10,279.50 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)
วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มกรำคม  พ.ศ.2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม



 
 

                      



 
 

                      



 
 

                      



 
 

                      



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 16,000.00   16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยเพียวดีไวซ์ บจ.ไทยเพียวดีไวซ์/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2565

เสนอราคา 16,000 
บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  11 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์
การแพทย์ 965,000.00 96,500.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ซีสเต็ม 
คอนโทรลส์ บจ.ซีสเต็ม คอนโทรลส์/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565

เสนอราคา 96,500 
บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  11 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 9,330.00      9,330.00   เฉพาะเจาะจง บจ.โพส เฮลท์แคร์ บจ.โพส เฮลท์แคร์/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41 /2565

เสนอราคา 9,330 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี 11 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)
วันท่ี 1 มกรำคม ถึง ๓๑ มกรำคม  พ.ศ.2565



100,000 บาท

4
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 25,240.00   25,240.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2565

เสนอราคา 25,240 
บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  13 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
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 15,600.00   15,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม บจ.เนิร์สซ่ิงโฮม/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2565

เสนอราคา 15,600 
บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี 13 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 3,835.00      3,835.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2565

เสนอราคา3,835 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  13 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท



7
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 6,360.00      6,360.00   เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2565

เสนอราคา 6,360 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  26 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

8
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 2,035.00      2,035.00   เฉพาะเจาะจง

บจ.พี.พี.เอส.
ฮอสพิทอล ซัพ
พลายบจ.พี.พี.เอส.
ฮอสพิทอล ซัพพลาย/

บจ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล 
ซัพพลาย/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2565

เสนอราคา 2,035 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  26 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 8,538.00      8,538.00   เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2565

เสนอราคา 8,538 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  26 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
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 1,950.00      1,950.00   เฉพาะเจาะจง

บจ.พี.ซี.ดรักเซ็น
เตอ์ บจ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอ์/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2565

เสนอราคา 1,950 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี 26 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

11
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
การแพทย์ 11,600.00   11,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2565

เสนอราคา 11,600 
บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี 31 มกราคม 2565ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท
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