
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือ

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

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน      37,860     37,860 เฉพาะเจาะจง ร้านพรผลที พี ไอ บริษัทพรผลที พี ไอ/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
52/2565

เสนอราคา 37,860
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัว      15,500     15,500 เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโออินโนเทค บจ.ไบโออินโนเทค

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
53/2565

เสนอราคา 15,500
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์      12,000     12,000 เฉพาะเจาะจง

บจ.อินเตอร์
คอมพิวเตอร์

บจ.อินเตอร์
คอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
54/2565

เซอร์วิส 
เทคโนโลยี เซอร์วิส เทคโนโลยี ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม 2565
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 มีนำคม ถึง 31  มีนำคม  พ.ศ.2565



เสนอราคา 12,000
 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

100,000 บาท

4 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน        8,700       8,700 เฉพาะเจาะจง
หจก.เท่ียงธรรม
เคร่ืองเขียน

หจก.เท่ียงธรรมเคร่ือง
เขียน

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
55/2565

เสนอราคา 8,700 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์      17,530     17,530 เฉพาะเจาะจง

ร้านโปรเจค
คอมพิวเตอร์

ร้านโปรเจค
คอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
56/2565

เสนอราคา 17,530
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  4 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัว      24,000     24,000 เฉพาะเจาะจง

บจ.ภัณฑ์ดี
พลาสติก บจ.ภัณฑ์ดีพลาสติก

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
57/2565



เสนอราคา 24,000
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  4 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

7
ขออนุมัติซ้ือออกซิเจน
เหลวทางการแพทย์ ######### ######### เฉพาะเจาะจง

หจก.นีโออินดัส 
เทรียลแก๊ส

หจก.นีโออินดัส เทรี
ยลแก๊ส

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
58/2565

เสนอราคา 
28,140.76 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 มีนาคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

8 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน ######### ######### เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ ร้านสมบรูณ์
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

59/2565

เสนอราคา 12,700
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 มีนาคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

9
ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัว        4,400       4,400 เฉพาะเจาะจง

หจก.เท่ียงธรรม
เคร่ืองเขียน

หจก.เท่ียงธรรมเคร่ือง
เขียน

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
60/2565

เสนอราคา 4,400 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 มีนาคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท



ล ำดับ
ท่ี

10
ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์      19,700     19,700 เฉพาะเจาะจง

หจก.บี.พี.ไอที
โซลูช่ัน หจก.บี.พี.ไอทีโซลูช่ัน

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
61/2565

เสนอราคา 19,700
 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 มีนาคม 
2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

11
ขออนุมัติซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์      10,000     10,000 เฉพาะเจาะจง

บจ.อินเตอร์ 
คอมพิวเตอร์

บจ.อินเตอร์ 
คอมพิวเตอร์

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
62/2565

เซอร์วิส แอนด์
เทคโนโลยี

เซอร์วิส แอนด์
เทคโนโลยี ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2)

วันท่ี  11 มีนาคม 
2565

เสนอราคา 10,000
 บาท ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน

100,000 บาท

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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง





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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ขออนุมัติจ้างเก็บ ขนย้าย 
ก าจัดมูลฝอย 8,112.00   8,112.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัด

บ.ไฟศอล อีเนอร์จี 
จ ากัด

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
105/2564

ติดเช้ือประจ าเดือนมีนาคม
 2564 8,112 บาท 8,112 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 7,360.00   7,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติยา เก้ือสุข นายสันติยา เก้ือสุข
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
106/2564

(พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน) 7,360 บาท 7,360 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 7,040.00   7,040.00 เฉพาะเจาะจง
นายมานะ  อนันต์
เมธีกุล/

นายมานะ  อนันต์
เมธีกุล/

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
107/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 มีนำคม ถึง 31 มีนำคม  พ.ศ.2564



(พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย) 7,040 บาท 7,040 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

4 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 7,040.00   7,040.00 เฉพาะเจาะจง
นายจาตุรงค์  เทวะ
ยุรัง

นายจาตุรงค์  เทวะยุ
รัง

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
108/2564

(พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย) 7,040 บาท 7,040 บาท

ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง 1,430.00   1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
109/2564

1,430 บาท 1,430 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564



ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

6
ขออนุมัติจ้างท ากระจก
อลูมิเนียม 18,500.00 ####### เฉพาะเจาะจง

โสภาอนันต์นานา
ภัณฑ์

โสภาอนันต์นานา
ภัณฑ์

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
110/2564

18,500 บาท 18,500 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

7 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนฝาขักโครก 3,000.00   3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี นายบุญมี  กันสี
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
111/2564

3,000 บาท 3,000 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

8
ขออนุมัติจ้างซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ 6,331.19   6,331.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.วินิตจ ากัด บริษัท จ.วินิตจ ากัด

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
112/2564

6,331.19 บาท 6,331.19 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
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 ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9
ขออนุมัติซ่อมแซมบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 19,000.00 ####### เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  กันสี นายบุญมี  กันสี

การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
113/2564

19,000 บาท 19,000 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท

10 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 3,350.00   3,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังหลัก ร้านต้ังหลัก
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
114/2564

 3,350 บาท  3,350 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท



11 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 89,500.00 ####### เฉพาะเจาะจง อู่พัฒนาการช่าง อู่พัฒนาการช่าง
การจัดซ้ือเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
115/2564

89,500 บาท 89,500 บาท
ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ
56(2)

วันท่ี  17 มีนาคม 
2564

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่
เกิน
100,000 บาท



                      



                      

           



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ
รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

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

และรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์   2,610.00 2,610.00   เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ บจ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์/
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

70/2565

เสนอราคา 2,610 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

2 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์   3,120.00 3,120.00   เฉพาะเจาะจง
บจ.ไบโอคอ
ททอน บจ.ไบโอคอททอน/

การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
71/2565

เสนอราคา 3,120 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1 มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

3 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์    40,574.40 40,574.40 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช บจ.ดีเคเอสเอช/
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72 /

2565

เสนอราคา 
40,574.40 บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี 1 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
ช่ือหน่วยงำน โรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ)

วันท่ี 1 มีนำคม ถึง 31 มีนำคม 2565



ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท

4 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์   5,029.00 5,029.00   เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/
การจัดซ้ือเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

73/2565

เสนอราคา 5,029 
บาท ใช้วิธีการคัดเลือก ข้อ56(2) วันท่ี  1  มีนาคม 2565

ข้อ ข.วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท
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