
1 7,750.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เวิล์ดเมด 7,750.00     7,750.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

2 5,350.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ 5,350.00     5,350.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

3 28,800.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็นเอ็นซัพพลาย 28,800.00   28,800.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

4 5,850.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จก. 5,850.00     5,850.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

5 26,700.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.แซนอินฟินิต้ี จก. 26,700.00   26,700.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

6 4,250.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

4,250.00     4,250.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

7 126,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเคดิคอล 126,000.00  126,000.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.โอเร็กซ์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  153/2565    
           วันท่ี 7/1/2565

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.เวิล์ดเมด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 152/2565     
          วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.พีเอ็นเอ็นซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 154/2565     
          วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.โพสเฮลท์แคร์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 155/2565     
          วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.แซนอินฟินิต้ี จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  156/2565    
          วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
หจก.เมดิคอลอีควิป
เม้นท์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 157/2565     
         วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.เอ็นเคดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  158/2565    
          วันท่ี 7/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 195,810.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก 195,810.00  195,810.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

9 8,830.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ 8,830.00     8,830.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

10 7,490.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก 7,490.00     7,490.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

11 11,449.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จก. 11,449.00   11,449.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

12 4,800.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 4,800.00     4,800.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

13 3,852.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.พีพีเอส ฮอลพิทอล 3,852.00     3,852.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

14 5,778.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล 5,778.00     5,778.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีเคเอสเอช จก
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 159/2565     
         วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6 รายการ หจก.อินสทรูเม้นท์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2565     
         วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีเคเอสเอช จก
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  161/2565    
          วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3 รายการ บ.101 เมดิแคร์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 162/2565     
          วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.ซิลลิคฟาร์มา จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 163/2565     
          วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ บ.พีพีเอส ฮอลพิทอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  164/2565    
          วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ไอดีเอส เมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  165/2565    
          วันท่ี 13/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 6,700.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ 6,700.00     6,700.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

16 38,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเคเมดิคอล 38,000.00   38,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

17 23,050.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 23,050.00   23,050.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

18 3,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมียร์เมดิคอล จก. 3,500.00     3,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

19 10,700.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีแคเอสเอช 10,700.00   10,700.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

20 19,900.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นซัพพลาย 19,900.00   19,900.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

21 14,850.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านพีอีเอ็นซัพพลาย 14,850.00   14,850.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2 
เคร่ือง

บ.เทคเอซ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 166/2565     
           วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.เอ็นเคเมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 167/2565     
           วันท่ี 21/1/2565

ซ้ือกายอุปกณ์ 3 รายการ บ.ซิลลิคฟาร์มา จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 168/2565     
           วันท่ี 27/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.พรีเมียร์เมดิคอล จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  167/2565    
           วันท่ี 27/1/2565

ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3 
รายการ

ร้านพีอีเอ็นซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 170/2565     
           วันท่ี 27/1/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีแคเอสเอช
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  168/2565    
           วันท่ี 27/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 1 
รายการจากงบค่าเส่ือม ปี 
2564

บ.นซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 169/2565     
           วันท่ี 27/1/2565


