
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ งบดาํเนินงาน  ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ขออนุมัติจางถายเอกสาร 2,500.00   2,500.00   เฉพาะเจาะจง รานตั้งหลัก/ รานตั้งหลัก/ การจัดซื้อเปนวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565

2,500.00 บาท 2,500.00 บาท ใชวิธีการคัดเลือก ขอ56(2) วันที่  7 ตุลาคม 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไมเกิน

100,000 บาท

2 ขออนุมัติจางทําไวนิล 2,100.00   2,100.00   เฉพาะเจาะจง รานชุมพลโฆษณา/ รานชุมพลโฆษณา/ การจัดซื้อเปนวิธีเฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564

2,100.00 บาท 2,100.00 บาท ใชวิธีการคัดเลือก ขอ56(2) วันที่  27 ตุลาคม 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไมเกิน

100,000 บาท

                      

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม
ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร (ปญญานันทภิกข)ุ

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม  พ.ศ.2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น 37,860       37,860       เฉพาะเจาะจง รานพรผลที พี ไอ บริษัทพรผลที พี ไอ/

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
1/2566

เสนอราคา 
37,860 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2) วันที่  1 ตุลาคม 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
สํานักงาน 350            350            เฉพาะเจาะจง

หจก.เท่ียงธรรม
เครื่องเขียน

หจก.เท่ียงธรรม
เครื่องเขียน

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2566

เสนอราคา 350 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  10 ตุลาคม 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
สํานักงาน 1,470         1,470         เฉพาะเจาะจง รานคลังวิทยา รานคลังวิทยา

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
3/2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 
ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกข)ุ

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง  23 พฤศจิกายน   พ.ศ.2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  17 ตุลาคม 
2565

เสนอราคา 1,470
 บาท

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
สํานักงาน 2,480         2,480         เฉพาะเจาะจง รานสมบรูณ รานสมบรูณ

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
4/2566

เสนอราคา 2,480
 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  27 ตุลาคม 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 14,110       14,110       เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น เอสที 
เคมีคอ็ล

หจก.เอ็น เอสที 
เคมีคอ็ล

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
5/2566

เสนอราคา 
14,110 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

100,000 บาท

6 ขออนุมัติซื้อออกซิเจน 5,420         5,420         เฉพาะเจาะจง กิมแซ กิมแซ

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
6/2566

เสนอราคา 5,420
 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจง

บจ.ภัณฑดี
พลาสติก บจ.ภัณฑดีพลาสติก

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
7/2566

เสนอราคา 
12,000 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
สํานักงาน 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง รานหวยลีน้ําดื่ม รานหวยลีน้ําดื่ม

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
8/2566



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

เสนอราคา 3,000
 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 30,816       30,816       เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามยู
เนี่ยนเคมีคอล

บจ.สยามยูเนี่ยนเค
มีคอล

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
9/2566

เสนอราคา 
30,816 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

ลําดับ

ที่

10

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร 61,400       61,400       เฉพาะเจาะจง

บจ.อินเตอร 
คอมพิวเตอร

บจ.อินเตอร 
คอมพิวเตอร

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
10/2566

เซอรวิส แอนด
เทคโนโลยี

เซอรวิส แอนด
เทคโนโลยี

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

เสนอราคา 
61,400 บาท

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

11

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
สํานักงาน 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง รานสมบรูณ รานสมบรูณ

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง

 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
11/2566

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน 
2565

เสนอราคา 4,000
 บาท

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอ
ราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 14,720.00  14,720.00  เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค ไบโอจีนีเทค

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

1/2566

 เสนอราคา 14,720 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  7 ตุลาคม 
2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

2

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจง บจ.เนวี่ไซเอนซ บจ.เนวี่ไซเอนซ

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

2/2566

 เสนอราคา 7,600 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกข)ุ

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอ
ราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 24,369.25  24,369.25  เฉพาะเจาะจง บจ.ซิคลิคฟารมา บจ.ซิคลิคฟารมา

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

3/2566

 เสนอราคา 
24,369.25 บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

4

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 16,220.00  16,220.00  เฉพาะเจาะจง

บจ.แล็บ
มาสเตอร แอด 
วานซ

บจ.แล็บมาสเตอร แอด
 วานซ

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

4/2566

 เสนอราคา 16,220 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอ
ราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

5

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 14,000.00  14,000.00  เฉพาะเจาะจง

บจ.เวลเกท เอดี
เทค บจ.เวลเกท เอดีเทค

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

5/2566

 เสนอราคา 14,000 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

6

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 3,250.00    3,250.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอส.เมดิ
เทค หจก.พีเอส.เมดิเทค

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

6/2566

 เสนอราคา 3,250 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

7

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 72,000.00  72,000.00  เฉพาะเจาะจง

บจ.แอดวานซ 
ไดนอสติก

บจ.แอดวานซ ไดนอ
สติก

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

7/2566



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอ
ราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 เสนอราคา 72,000 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

8

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 67,500.00  67,500.00  เฉพาะเจาะจง

บจ.อินเตอร 
คอรปอเรชั่น

บจ.อินเตอร คอร
ปอเรชั่น

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

8/2566

 เสนอราคา 67,500 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  1 พฤศจิกายน
 2565

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

9

ขออนุมัติซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
การแพทย 15,625.00  15,625.00  เฉพาะเจาะจง

หจกพี.เอส.เมดิ
เทค หจกพ.ีเอส.เมดิเทค

การจัดซื้อเปนวิธี
เฉพาะเจาะจง  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

9/2566

 เสนอราคา 15,625 
บาท

ใชวิธีการคัดเลือก ขอ
56(2)

วันที่  7 พฤศจิกายน
 2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอ
ราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ที่

งบดําเนินงาน  
ประกอบดวย หรือจาง(บาท) (บาท) หรือจาง และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ขอ ข.วงเงินเล็กนอยไม
เกิน

100,000 บาท

11

12

13


