
1 24,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แสนสิริซัพพลาย 24,000.00   24,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

2 192,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเคเมดิคอล 192,000.00  192,000.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

3 8,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.รักหมอเมดิคอล 8,500.00     8,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

4 4,258.60       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 4,258.60     4,258.60      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

5 3,800.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มีดีเซอร์จิคอล 3,800.00     3,800.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

6 11,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ยุแคร์เมดิคอล จก. 11,500.00   11,500.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

7 77,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเคเมดิคอล 77,000.00   77,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 1 
รายการ

บ.ยุแคร์เมดิคอล จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 184/2565     
       วันท่ี 11/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3 รายการ บ.เอ็นเคเมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 185/2565     
       วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.ดีเคเอสเอช
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 183/2565     
       วันท่ี 11/2/2565

ซ่อมลับคมกรรไกรห้องผ่าตัด 
3 รายการ

บ.เอ็มีดีเซอร์จิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 183-1/2565  
          วันท่ี 11/2/2565

หจก.แสนสิริซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  180/2565    
        วันท่ี 4/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.รักหมอเมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 182/2565     
        วันท่ี 4/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.เอ็นเคเมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 181/2565     
       วันท่ี 4/2/2565

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 9,844.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 9,844.00     9,844.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

9 1,872.50       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จก. 1,872.50     1,872.50      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

10 109,600.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธซัพพลาย 109,600.00  109,600.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

11 136,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

136,500.00  136,500.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

12 8,750.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แลป 8,750.00     8,750.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

13 158,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

158,500.00  158,500.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพท์ 2 รายการ บ.โกร๊ธซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 188/2565     
       วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพท์ 2 รายการ
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 192/2565     
       วันท่ี 24/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพท์ 2 รายการ
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 189/2565     
       วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ หจก.อินสทรูเม้นท์แลป
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 191/2565     
       วันท่ี 24/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ซิลลิคฟาร์มา จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 186/2565     
       วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.101 เมดิแคร์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 187/2565     
       วันท่ี 17/2/2565


