
1 9,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอบซัีพพลาย 9,800.00    9,800.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

2 1,675.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 1,675.00    1,675.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

3 6,034.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่ 6,034.00    6,034.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

4 1,920.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 1,920.00    1,920.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

5 250.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 250.00      250.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

ร้าน เอบซัีพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่         

วนัที่ 4/2/2562

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

ซ้ือวสัดุบริโภค เพื่อใช้ใหบ้ริการ

แก่ผู้ปว่ยใน ใน รพ.
ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

6 19,159.85  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 19,159.85  19,159.85  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

7 1,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน พเีอสอาร์ เซอร์วสิ 1,000.00    1,000.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

8 7,270.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 7,270.00    7,270.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

9 14,798.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 14,798.00  14,798.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

10 490.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 490.00      490.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

บ.ซีโอแอล จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 078     

 วนัที่ 7/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

และ รพ.ส.ต.

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่   079    

 วนัที่ 7/2/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมชัก

โครกหอ้งน้ าเจ้าหน้าที่ ที่มีน้ า

ร่ัวซึมตลอดเวลา ที่งาน ทนัต

สาธารณสุข รพ.

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

หอ้งการเงินผู้ปว่ยนอก

ร้าน พเีอสอาร์ เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

งานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

11 3,665.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 3,665.00    3,665.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

12 5,046.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านกุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 5,046.00    5,046.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

13 2,520.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย)จ ากัด
2,520.00    2,520.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

14 3,177.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย)จ ากัด
3,177.00    3,177.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

15 375.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อ-ีซีซเทม็ แอดเวอไทซ่ิง 375.00      375.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการวเิคราะหน์้ าเสีย
บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย)จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 081      

 วนัที่ 12/2/2562

จ้างเหมาบริการวเิคราะห์

น้ าประปา

บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย)จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 081/1   

   วนัที่ 12/2/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อสนับสนุน

การปฏบิติังานของงานซ่อม

บ ารุง รพ.

ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/2/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้

ทดแทนของเดิมที่ชุดไม่

สามารถซ่อมได้ ที่งานหอ้งคลอด

ร้านกุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/2/2562

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล เพื่อใช้ใน

โครงการบรูณาการปอ้งกัน 

บ าบดัรักษา ฟื้นฟสูมถรรภาพผู้

เสพและผู้ติดยาเสพติดใหม้ี

ประสิทธภิาพ อ.หางดง 

ประจ าป ี2562

ร้าน อ-ีซีซเทม็ แอดเวอไทซ่ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

16 2,100.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านกรพนิธุพ์นัธไ์ม้ 2,100.00    2,100.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

17 14,958.60  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 14,958.60  14,958.60  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

18 5,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน พเีอสอาร์ เซอร์วสิ 5,000.00    5,000.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้

เปน็อะไหล่ซ่อมคอมพวิเตอร์ 

ของงานระบาด งานทนัต

สาธารณสุข งานรังสีการแพทย์

 ศูนย์คอมพวิเตอร์ และหอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 082      

 วนัที่ 15/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.

ร้าน พเีอสอาร์ เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 13/2/2562

ซ้ือวสัดุการเกษตร เพื่อใช้

ด าเนินงานตามแผนพฒันา

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้

เปน็ส่ิงแวดล้อมในการเยียวยา 

โดยมีพื้นฐานของ 5 ส.อย่าง

ยั่งยืนและสนองนโยบาย clean

 and green hospital ของ

งานกายภาพบ าบดั

ร้านกรพนิธุพ์นัธไ์ม้
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

19 2,750.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินต้ิงอิงค 2,750.00    2,750.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

20 6,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 6,400.00    6,400.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

16 4,941.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์พรีทฟี จ ากัด 4,941.00    4,941.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

17 100.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่ 100.00      100.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย ของ รพ.

บ.อินเตอร์พรีทฟี จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับ

โครงการเฝ้าระวงัและปอ้งกัน

ควบคุมโรควณัโรค อ าเภอหาง

ดง ปงีบประมาณ 2562

ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ใน

โครงการบรูณาการปอ้งกัน 

บ าบดัรักษา ฟื้นฟสูมถรรภาพผู้

เสพและผู้ติดยาเสพติดใหม้ี

ประสิทธภิาพ อ.หางดง 

ประจ าป ี2562

ร้าน ปร้ินต้ิงอิงค
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 13/2/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้

ทดแทนของเดิมที่ชุดไม่

สามารถซ่อมได้ ที่หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

18 6,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 6,500.00    6,500.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

19 22,662.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเคม 22,662.00  22,662.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

20 3,600.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี 3,600.00    3,600.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

21 13,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทม์ไซเรน 13,500.00  13,500.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียน

หน้าต่างกระจกเดิมที่แตกร้าว 

ของงานแพทย์แผนไทย

นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 084      

 วนัที่ 21/2/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อติดต้ังเข็ม

ขัดนิรภยัแบบดึงกลับส าหรับ

รถพยาบาลจ านวน 3 คัน 

ทะเบยีน ขค 7160 ชม. 

ทะเบยีน ขม 8914 ชม 

ทะเบยีน ขษ 1653 ชม.

ร้าน ไทม์ไซเรน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 085      

  วนัที่ 21/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

งานซักฟอก ของ รพ.

บ.เอ็กโคเคม
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 083      

 วนัที่ 21/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

22 4,003.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่ 4,003.00    4,003.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

23 250.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณแดง การค้า 250.00      250.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

24 900.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน สระอูปร๊ินท์ 900.00      900.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

25 600.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 600.00      600.00      
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างท าตรายาง แบบธรรมดา 

จ านวน 6 อัน เพื่อใช้งานที่ งาน

การเงินชั้น 5  งานธรุการ งาน

บญัชี ของ รพ.

ร้าน สระอูปร๊ินท์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้

ทดแทนของเดิมที่เสียและไม่

สามารถซ่อมได้ ชองงานแพทย์

แผนไทย

ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ง่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ

 รพ.ส.ต.

ร้าน เพื่อนนักเรียน เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ

งานเภสัชกรรม

ร้าน คุณแดง การค้า
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที1่8/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

26 9,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นาคราช วอเตอร์ 9,000.00    9,000.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

27 47,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ศรีสังสิทธสัินติ 47,500.00  47,500.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

28 2,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง รายบญุรัตน์ อินถา 2,000.00    2,000.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

29 24,120.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน N.M.P.อิเล็กทรอนิกส์ 24,120.00  24,120.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ เพื่อตัดต้นไม้ที่

สูงบริเวณหม้อแปลงไฟฟา้ของ 

รพ.เพื่อปอ้งกันไฟฟา้ช๊อตอาจ

ท าใหเ้กิดความเสียหายได้

รายบญุรัตน์ อินถา
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/2/2562

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อใช้ติดต้ังทวีขีองหอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

ร้าน N.M.P.อิเล็กทรอนิกส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 089      

 วนัที่ 21/2/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อซ่อมชุด

ปั๊มน้ าประปาส่งขึ้นชั้นเก็บ

น้ าประปาที่ดาดฟา้ของอาคาร 

5 ชั้น

บ.นาคราช วอเตอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 086      

 วนัที่ 21/2/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียน

ตู้ควบคุมไฟฟา้ที่ตู้ช ารุด

เส่ือมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

ตามปกติของงานซักฟอก

และซัพพลาย ของ รพ

นายพรชัย ศรีสังสิทธสัินติ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 087      

 วนัที่ 21/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

30 2,320.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน N.M.P.อิเล็กทรอนิกส์ 2,320.00    2,320.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

31 5,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 5,400.00    5,400.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

32 42,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เอ็น เอ็กซ์ ก าจัดแมลง 42,000.00  42,000.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

33 15,354.50  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 15,354.50  15,354.50  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ เพื่อก าจัด 

ปลวก หนู บริเวณภายใน

อาคารและบริเวณรอบๆอาคาร

ของ รพ. เพื่อปอ้งกันการแพร่

ระบาดของแมงและสัตวท์ี่เปน็

พาหะน าโรค

ร้าน ซี เอ็น เอ็กซ์ ก าจัดแมลง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 090      

 วนัที่ 27/2/2562

ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ

หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล

บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 099      

  วนัที่ 1/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้จัดท า

แผ่นปา้ยต่างๆที่จ าเปน็เพื่อ

ความปลอดภยัและเปน็ไปตาม

ข้อก าหนดตามข้อเสนอแนะขอ

ผู้ตรวจเยี่ยม ประเมินจาก

หน่วยงานภายนอก ของงาน

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั

ร้าน N.M.P.อิเล็กทรอนิกส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/2/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้

ทดแทนของเดิมที่ช ารุดไม่

สามารถซ่อมได้ของงานหอ้ง

ผ่าตัด

ร้าน กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที2่2/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

34 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

35 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

36 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00  10,200.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

37 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

   นายพรียุทธ ์สุใจ ต าแหน่ง 

พนักงานธรุการ ปฏบิติังานที่

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและ

ชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

 นายดุลยวตั สุภาวงค์ ต าแหน่ง

 พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

บอ่บ าบดั ของ รพ.

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

   นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ งานทนัตกรรม

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.สุรภ ีมานะสกุลพงษ ์

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

38 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

39 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

40 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

41 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในพเิศษ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานเวชระเบยีน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.เสาวภา กมุทผดุง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นายอนุสรณ์ ประจงกิจ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์เปล

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

42 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00  15,960.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

43 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

44 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00  10,200.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

45 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์

พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

ระบบคอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่

 ศูนย์คอมพวิเตอร์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ 

ต าแหน่ง นักวชิาการ

สาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

เวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.รัตนา กะโนะ ผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

46 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

47 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

48 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

49 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.บษุบา ปญัญาเฟอืน 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุ

และเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ปรานอม ตาสุวรรณ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ  

ปฏบิติังานที่ งานทนัต

สาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นายนิรนนท ์กาบจันทร์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

50 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

51 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

52 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

53 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

 นายธรีพงค์ ทรายมูล ต าแหน่ง

 พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.วาสนา จุโข่  ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.วฒันา วนาเจือภมูิ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

54 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

55 1,440.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,440.00    1,440.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

56 12,240.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,240.00  12,240.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

57 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00  10,200.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสี

การแพทย์ ปฏบิติังานที่ งาน

รังสีการแพทย์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัต

สาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.จารุวรรณ ทรายทอง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอ้งคลอด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

และบญัชี ปฏบิติังานที่ การเงิน

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

58 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00  10,200.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

59 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

60 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

61 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00  15,960.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติั

และครอบครัว

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.เกษณี อริยะ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ 

ปฏบิติังานที่ งานพสัดุทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน ต าแหน่ง

 นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนา

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

62 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00  15,960.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

63 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

64 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

65 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง

 พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที2่7/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ 

ต าแหน่ง นักวชิาการ

สาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

เวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.สุวรณี จันทร์ดี ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                      สขร 1

 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่8 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง
วธิีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/

จ้าง

66 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

67 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00    7,590.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

68 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00  15,960.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                   

  นายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง 

ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังาน

ที่ งานซ่อมบ ารุง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า 

ต าแหน่ง นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562

จ้างเหมาบริการ                   

  นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/2/2562


