
1 2,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ฮวดหลีแบตเตอร่ี 2,300.00     2,300.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 3,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.พมิพผ์กา ปญัญา 3,500.00     3,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 7,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านแอมบแูลนซ์ดีซายน์

เชียงใหม่
7,500.00     7,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 2,850.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางปรานอม อารีโอ๊ด 2,850.00     2,850.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 51,895.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ลลิตา 51,895.00   51,895.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

6 6,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางมาลี จันทร์วาง 6,250.00     6,250.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

 ซ้ือวสัดุงานบา้น หจก.ลลิตา
ใบส่ังซ้ือเลขที่  050/2565

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลสบแม่ข่า
นางมาลี จันทร์วาง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  051/2565

วนัที่ 3/11/2564

จ้างซ่อมหลังคารถยนต์ ขษ 1653 ชม.
ร้านแอมบแูลนซ์ดี

ซายน์เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 038/2565 

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลสันผักหวาน
นางปรานอม อารีโอ๊ด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  038-1/2565

วนัที่ 3/11/2564

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ทะเบยีน 

ขษ 1653 ชม
หจก.ฮวดหลีแบตเตอร่ี

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037/2565 

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลขุนคง
นส.พมิพผ์กา ปญัญา

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037/2565 

วนัที่ 3/11/2564

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

7 9,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เจเคพ ีคลินซ่ิง 9,000.00     9,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 5,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.ภสัสร ธนันชัย 5,300.00     5,300.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 850.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.ศรีพรรณ มะลิ 850.00       850.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 520.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง เอี่ยมเส็งพานิช 520.00       520.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

11 17,869.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์

เครน จก.
17,869.00   17,869.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 13,375.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร 13,375.00   13,375.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟทโ์ดยสาร 

ของโรงพยาบาลหางดง

บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์

แอนด์เครน จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  055/2565

วนัที่ 5/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน บ.โฮมโปร
ใบส่ังซ้ือเลขที่  055-1/2565 

วนัที่ 5/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลแม่ทา่ช้าง
นส.ศรีพรรณ มะลิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 053*1/2565 

วนัที่ 4/11/2564

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เอี่ยมเส็งพานิช
ใบส่ังซ้ือเลขที่  054/2565

วนัที่ 5/11/2564

จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์ฟื้นฟหูว้ย

ดินด า
บ.เจเคพ ีคลินซ่ิง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  051-1/2565 

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลต้นเกวน๋
นส.ภสัสร ธนันชัย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  052/2565 

วนัที่ 4/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

13 1,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.ภสัสร ธนันชัย 1,300.00     1,300.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

14 20,359.96  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศิเมท 20,359.96   20,359.96   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 8,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 8,000.00     8,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 9,900.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 9,900.00     9,900.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 195,525.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วสิ 195,525.00  195,525.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

18 400.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.พริาวรรณ ขยัน 400.00       400.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก.108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่  063/2565

วนัที่ 10/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลบา้นปง
นส.พริาวรรณ ขยัน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064/2565 

วนัที่ 11/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น บ.นิยมพานิช จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 061/2565  

วนัที่ 10/11/2564

จ้างเหมางานกั้นหอ้งและใส่ประตูที่ศูนย์

ฟื้นฟหูว้ยดินด า
นายนพพร มอญไข่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  062/2565

วนัที่ 10/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลหนองควาย
นส.ภสัสร ธนันชัย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 056/2565 

วนัที่ 5/11/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน บ.ออฟฟศิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 058/2565 

วนัที่ 5/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

19 6,150.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางปรานอม อารีโอ๊ด 6,150.00     6,150.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 12,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.ภสัสร ธนันชัย 12,500.00   12,500.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 1,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรพรรณ ศรีเจริญ 1,500.00     1,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

22 6,150.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรพรรณ ศรีเจริญ 6,150.00     6,150.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

23 62,432.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เจริญมอเตอร์ 62,432.00   62,432.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

24 14,860.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทพกิตยางยนต์ 14,860.00   14,860.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

ขก 5621 ชม
บ.เจริญมอเตอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่  069/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

ขม 8914 ชม
บ.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่  070/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ HI ต าบลบา้นแหวน
นางอรพรรณ ศรีเจริญ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 067/2565   

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลบา้นแหวน
นางอรพรรณ ศรีเจริญ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  068/2565 

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลสันผักหวาน
นางปรานอม อารีโอ๊ด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  065/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลหนองควาย
นส.ภสัสร ธนันชัย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  066/2565

วนัที่ 12/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

25 50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.สเตปเซอส์แอนด์

เซอร์วสิ
50,000.00   50,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

26 171,980.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 171,980.00  171,980.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 144,556.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางรัชนี ทองดี 144,556.00  144,556.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 4,036.04    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 4,036.04     4,036.04    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

29 4,550.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางดรุณี ขันโท 4,550.00     4,550.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

30 2,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรพรรณ ศรีเจริญ 2,250.00     2,250.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลบา้นแหวน
นางอรพรรณ ศรีเจริญ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  075/2565

วนัที่ 16/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยใน

โรงพยาบาล วนัที่ 16 -30 พฤศจิกายน 

2564

นางรัชนี ทองดี
ใบส่ังซ้ือเลขที่  072-1/2565

วนัที่ 15/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ HI ต าบลหางดง
นางดรุณี ขันโท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 074-1/2565 

วนัที่ 16/11/2564

จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 

ทะเบยีน งว-2008 ชม
บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  074/2565

วนัที่ 16/11/2564

จ้างเหมาติดต้ังระบบลิฟทโ์ดยสารของ

โรงพยาบาลหางดง

หจก.สเตปเซอส์แอนด์

เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  071/2565

วนัที่ 12//11/2564

จ้างเหมากั้นหอ้งศูนย์พกัคอยผู้ปว่ยโค

วดิ-19+ลานจอดรถ
นายนพพร มอญไข่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  072/2565

วนัที่ 12/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

31 14,350.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแ์คร์ 14,350.00   14,350.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

32 1,600.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางดรุณี  ขันโท 1,600.00     1,600.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

33 5,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซิมม์ 5,300.00     5,300.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 29,810.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีเอชซี เทรดด้ิง 29,810.00   29,810.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

35 37,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ดีกู๊ด ซัพพลาย 37,500.00   37,500.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

36 64,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย
64,000.00   64,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  080/2565

วนัที่ 17/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ บ.ดีเอชซี เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  078/2565

วนัที่ 17/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ บ.ดีกู๊ด ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่  079/2565

วนัที่ 17/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิ

ศูนย์ CI ต าบลหารแก้ว
นางดรุณี  ขันโท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 076-1/2565 

วนัที่ 17/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ บ.ซิมม์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 077/2565 

วนัที่ 17/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ บ.โพสเฮลทแ์คร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่  076/2565

วนัที่ 17/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

37 32,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย
32,000.00   32,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

38 3,450.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เชฟไลฟเ์ทคโนโลยี 3,450.00     3,450.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

39 1,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย
1,800.00     1,800.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

40 5,082.80    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร 5,082.80     5,082.80    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

41 8,280.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร 8,280.00     8,280.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

42 42,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิส เซอร์วสิ 42,000.00   42,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ บ.โอเอซิส เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่  085/2565

วนัที่ 19/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น บ.โฮมโปร
ใบส่ังซ้ือเลขที่  084/2565

วนัที่ 19/11/2564

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ บ.โฮมโปร
ใบส่ังซ้ือเลขที่  084/2565

วนัที่ 19/11/2564

ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ บ.เชฟไลฟเ์ทคโนโลยี
ใบส่ังซ้ือเลขที่  082/2565

วนัที่ 19/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  083/2565

วนัที่ 19/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 081/2565 

วนัที่ 19/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

43 10,800.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป 10,800.00   10,800.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

44 3,900.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย
3,900.00     3,900.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

45 37,080.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 37,080.00   37,080.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

46 10,780.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง 10,780.00   10,780.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

47 5,960.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วสิ 5,960.00     5,960.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

48 1,650.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วสิ 1,650.00     1,650.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หจก.108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่  097/2565

วนัที่ 25/11/2564

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ บ.ชิชาง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  092/2565

วนัที่ 24/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ หจก.108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 096/2565 

วนัที่ 25/11/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ
บ.เอ็นเคเมดิคอล ซัพ

พลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  090/2565

วนัที่ 22/11/2564

จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตปรับ

ระดับหน้าโรงพยาบาลหางดง
นายนพพร มอญไข่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  091/2565

วนัที่ 24/11/2564

ซ้ือถุงบรรจุศพ หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่  089/2565

วนัที่ 22/11/2564



เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                       สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 1 ธันวาคม  2564

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 

ราคา

กลาง

วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

49 6,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วสิ 6,000.00     6,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

50 26,125.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล 26,125.00   26,125.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

51 4,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านซีเอ็มซี ซัพพลาย 4,800.00     4,800.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

52 8,540.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด 8,540.00     8,540.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ บ.ไซแอนด์เมด
ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2565 

วนัที่ 29/11/2564

ต่ออายุ Hos XP ปงีบประมาณ 2565 บ.บางกอกเมดิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขที่  099/2565

วนัที่ 26/11/2564

ซ้ือวสัดุงานบา้น ร้านซีเอ็มซี ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่  100/2565

วนัที่ 26/11/2564

ซ้ือวสัดุอื่น หจก.108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่  098/2565

วนัที่ 25/11/2564


