
1 22,490.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 22,490.00   22,490.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 49,764.79  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 49,764.79   49,764.79   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 50,691.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิวโชคอ านวย 50,691.00   50,691.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 3,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทอร์น โอ.

เอ มาร์เก็ตต้ิง
3,400.00     3,400.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 24,290.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 24,290.00   24,290.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

6 1,745.71    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส 1,745.71     1,745.71    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ืออ๊อกซิเจน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 004/2565    

วนัที่ 4/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ AIS 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564
บ.แอดวานซ์ไวร์เลส

ใบส่ังซ้ือเลขที่ -              

วนัที่ -

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/เคร่ืองพมิพส์ าเนา

 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

หจก.นอร์ทเทอร์น โอ.

เอ มาร์เก็ตต้ิง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 003/2565   

วนัที่ 4/10/2564

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น จ านวน 1 รายการ บ.นิยมพานิช จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001/2565 

วนัที่ 6/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน ตุลาคม

 2564
หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001-1/2565 

วนัที่ 4/10/2564

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2564
บ.นิวโชคอ านวย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002/2565   

วนัที่ 4/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

7 67,784.90  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพน์ เชียงใหม่ 67,784.90   67,784.90   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 27,615.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่โพลสตาร์ 27,615.00   27,615.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 5,377.82    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิทอีินเทอร์เน็ต 5,377.82     5,377.82    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 57,352.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์ชินพาวเวอร์ จก. 57,352.00   57,352.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

11 1,056.95    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทรูมูฟเอช 1,056.95     1,056.95    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 14,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ดซัพพลาย จก. 14,000.00   14,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ บ.ดีกู๊ดซัพพลาย จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 010/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม 

2564
หจก.พนาพน์ เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 006/2565     

 วนัที่ 4/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 

2564
บ.เชียงใหม่โพลสตาร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007/2565     

 วนัที่ 4/10/2564

จ้างเหมาบริการเปล่ียนอุปกรณ์เรียก

พยาบาล(Nurse-call)ที่ Cohort Ward 

ชั้น 4 ของโรงพยาบาลหางดง

บ.คิงส์ชินพาวเวอร์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007-1/2565  

    วนัที่ 17/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ True 

Move  ประจ าเดือน ตุลาคม 2564
บ.ทรูมูฟเอช

ใบส่ังซ้ือเลขที่ -              

วนัที่ -

ช าระค่าบริการโทรศัพท ์3 BB 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

บ.ทริปเปลิที

อินเทอร์เน็ต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 009/2565     

 วนัที่ 4/10/2565



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

13 8,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคอร์ ช๊อป 8,250.00     8,250.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

14 15,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นเน็ตเวร์ิกโซลุชั่น 15,000.00   15,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 20,359.96  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศิเมท 20,359.96   20,359.96   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 54,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จก. 54,000.00   54,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 47,800.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป 47,800.00   47,800.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

18 20,161.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
20,161.00   20,161.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่  013/2565   

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ

 รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 012/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ร้านโอเคอร์ ช๊อป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 010-1/2565  

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ บ.ทเีอ็นเน็ตเวร์ิกโซลุชั่น
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 011/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ

 รพ.ส.ต.ในเครือข่าย
บ.ออฟฟศิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 011-1/2565  

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ บ.เทคเอซ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 012/2565    

วนัที่ 21/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

19 4,950.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทัยูนิเมด จ ากัด 4,950.00     4,950.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 24,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.
24,000.00   24,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 1,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ดซัพพลาย จก. 1,500.00     1,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

22 104,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.
104,000.00  104,000.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

23 16,050.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 16,050.00   16,050.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

24 5,136.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เวนเนอร์ ประเทศ

ไทย จก.
5,136.00     5,136.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ บ.ดีเคเอสเอช
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 018/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
บ.เวนเนอร์ ประเทศ

ไทย จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  018-1/2565 

    วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว              

จ านวน 1 รายการ
บ.ดีกู๊ดซัพพลาย จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 016/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 017/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ บริษทัยูนิเมด จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 014/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 015/2565     

 วนัที่ 21/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

25 25,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจีแอล จก. 25,000.00   25,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

26 6,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป 6,000.00     6,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 2,969.99    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศิเมท 2,969.99     2,969.99    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 28,800.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เคเอสโกลฟ 28,800.00   28,800.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

29 135,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.พเีคซัพพลาย 135,000.00  135,000.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

30 69,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ฟลอริชอินโนเวชั่น จก. 69,000.00   69,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3 รายการ บ.พเีคซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่  022/2565   

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ
บ.ฟลอริชอินโนเวชั่น 

จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 023/2565    

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ บ.ออฟฟศิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่  020-1/2565 

    วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ บ.เคเอสโกลฟ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 021/2565    

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ บ.ไทยจีแอล จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 019/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่  020/2565    

 วนัที่ 21/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

31 378,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.เบสท ์เมดิคอล 

(แพร่)
378,000.00  378,000.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

32 8,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคอร์ ช๊อป 8,250.00     8,250.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

33 32,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.
32,000.00   32,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 84,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 84,000.00   84,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

35 7,540.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ซีพดีี ชีทบอร์ด 7,540.00     7,540.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

36 3,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.บบีทีเีคมิคอล 3,500.00     3,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว              

จ านวน 1 รายการ
หจก.ซีพดีี ชีทบอร์ด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  035/2565   

 วนัที่ 27/10/2564

ซ้ือคลอรีนน้ า จ านวน 25 ถัง บ.บบีทีเีคมิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 035-1/2565  

   วนัที่ 27/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอลอีควปิ

เม้นท ์จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 031/2565    

 วนัที่ 26/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ บ.ดีเคเอสเอช
ใบส่ังซ้ือเลขที่  033/2565   

 วนัที่ 26/10/2564

จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งผู้ปว่ย (cohort 

wort)

หจก.เบสท ์เมดิคอล 

(แพร่)

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 024/2565     

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ร้านโอเคอร์ ช๊อป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 025/2565     

 วนัที่ 21/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

37 7,496.90    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 7,496.90     7,496.90    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

38 24,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง 24,000.00   24,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

39 441,930.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กโภชนา 441,930.00  441,930.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

40 45,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์การช่าง 45,000.00   45,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

41 134,478.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิวโชคอ านวย 134,478.00  134,478.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

42 19,955.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
19,955.00   19,955.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน

 พฤศจิกายน 2564
บ.นิวโชคอ านวย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041/2565    

 วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ

 รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041-1/2564  

วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ย ร้านเล็กโภชนา
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039-1/2565  

   วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ

ประจ าปงีบประมาณ 2565
บ.น าววิฒัน์การช่าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 040/2565    

 วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ บ.โตโยต้า เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 036-1/2565  

   วนัที่ 28/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039/2565    

 วนัที่ 29/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

43 90,925.83  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพน์ เชียงใหม่ 90,925.83   90,925.83   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

44 38,065.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่โพลสตาร์ 38,065.00   38,065.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

45 6,039.08    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิทอีินเทอร์เน็ต 6,039.08     6,039.08    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

46 106,095.70  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 106,095.70  106,095.70  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

47 29,670.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 29,670.00   29,670.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

48 4,700.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทอร์น โอ.

เอ มาร์เก็ตต้ิง
4,700.00     4,700.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2565
หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 046/2565    

วนัที่ 29/10/2564

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/เคร่ืองพมิพส์ าเนา

 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

หจก.นอร์ทเทอร์น โอ.

เอ มาร์เก็ตต้ิง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 047/2565    

 วนัที่ 29/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพท ์3 BB 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

บ.ทริปเปลิที

อินเทอร์เน็ต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 044/2565     

 วนัที่ 29/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2564
หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 045/2565    

 วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2564
หจก.พนาพน์ เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 042/2565    

 วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน บ.เชียงใหม่โพลสตาร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 043/2565    

 วนัที่ 29/10/2564



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564                                                                          สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

49 84,168.10  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.แอสเสท เวริด์เวกซ์ 

จก.
84,168.10   84,168.10   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

50 61,632.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพท์พิย์เนตร 61,632.00   61,632.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาซักผ้า ประจ าเดือน พฤศจิกายน

 2565

บ.แอสเสท เวริด์เวกซ์ 

จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 049-1/2565  

   วนัที่ 29/10/2564

จ้างถ่ายเอกสารแบบคัดกรองและใบ

ยินยอมฉีดวคัซีนโควดิ-19
หจก.โรงพมิพท์พิย์เนตร

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 050/2565     

 วนัที่ 29/10/2564


