
1 4,326.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แลป 4,326.00     4,326.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

2 4,620.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพรอต 4,620.00     4,620.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

3 12,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โพส์เฮลแคร์ จก. 12,000.00   12,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

4 6,685.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เอ็นอีลานนา
เซอร์วิส

6,685.00     6,685.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

5 27,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เอ็นอีลานนา
เซอร์วิส

27,500.00   27,500.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

6 7,000.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จก 7,000.00     7,000.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

7 39,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ด 39,600.00   39,600.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3 รายการ หจก.วีอาร์ซัพพรอต
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 195/2565     
        วันท่ี 3/3/2565

                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม 2565  (1 - 16 มีนาคม 2565)                                         แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 16 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3 รายการ หจก.อินสทรูเม้นท์แลป
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 194/2565     
        วันท่ี 3/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.โพส์เฮลแคร์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 196/2565     
        วันท่ี 3/3/2565

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 3 
รายการ

หจก.เอ็นอีลานนา
เซอร์วิส

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีแ197/2565    
          วันท่ี 3/3/2565

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์          
 1 รายการ

หจก.เอ็นอีลานนา
เซอร์วิส

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 198/2565     
        วันท่ี 3/3/2565

ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์        
  2 เคร่ือง

บ.เทคเอซ จก
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 199/2565     
        วันท่ี 3/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีกู๊ด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 200/2565     
        วันท่ี 3/3/2565



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม 2565  (1 - 16 มีนาคม 2565)                                         แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 16 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 26,700.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.แซนด์อินฟินิต้ี จก. 26,700.00   26,700.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

9 1,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ด 1,500.00     1,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

10 149,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แลป 149,400.00  149,400.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

11 12,400.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์ 12,400.00   12,400.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

12 4,600.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แลป 4,600.00     4,600.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

13 11,750.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เวิล์ดเมดอีควิปเม้นท์ 11,750.00   11,750.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

14 9,080.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร์แพทย์ภัณฑ์ 9,080.00     9,080.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.แซนด์อินฟินิต้ี จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 201/2565     
         วันท่ี 4/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีกู๊ด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  202/2565    
         วันท่ี 4/3/2565

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์          
 1 รายการ

หจก.อินสทรูเม้นท์แลป
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 203/2565     
        วันท่ี 7/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3 รายการ บ.เวิล์ดเมดอีควิปเม้นท์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 204/2565     
        วันท่ี 9/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.น าวิวัฒน์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  202/2565    
         วันท่ี 9/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ หจก.อินสทรูเม้นท์แลป
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 203/2565     
         วันท่ี 9/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7 รายการ หจก.เจอาร์แพทย์ภัณฑ์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 205/2565     
         วันท่ี 9/3/2565



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม 2565  (1 - 16 มีนาคม 2565)                                         แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 16 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 13,871.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธซัพพลาย 13,871.00   13,871.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

16 195,810.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 195,810.00  195,810.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

17 109,600.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ด 109,600.00  109,600.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

18 156,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เมดิคอลอีควีป
เม้นท์

156,000.00  156,000.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

19 ไม่มี เฉพาะเจาะจง -            -             
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

20 ไม่มี เฉพาะเจาะจง -            -             
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

21 ไม่มี เฉพาะเจาะจง -            -             
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

22 ไม่มี เฉพาะเจาะจง -            -             
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7 รายการ บ.โกร๊ธซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 206/2565     
        วันท่ี 9/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีเคเอสเอช
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  207/2565    
        วันท่ี 11/3/2565

0 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี              วันท่ี

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ดีกู๊ด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 208/2565     
        วันท่ี 11/3/2565

ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
หจก.เมดิคอลอีควีป
เม้นท์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 209/2565     
        วันท่ี 11/3/2565

0 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี              วันท่ี

0 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี              วันท่ี

0 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี              วันท่ี



                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม 2565  (1 - 16 มีนาคม 2565)                                         แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 16 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

23 ไม่มี เฉพาะเจาะจง -            -             
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

0 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี              วันท่ี


