
1

4,650.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 4,650.00    4,650.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

2

4,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ บ ีซัพพลาย 4,500.00    4,500.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

3
24,074.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเคม จก. 24,074.00  24,074.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

4

6,600.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 6,600.00    6,600.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

5
150.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 150.00      150.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

6

17,777.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 17,777.00  17,777.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ. ร้าน เอ บ ีซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ใหบ้ริการส าหรับผู้ปว่ยของ รพ. ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130     

  วนัที่ 5/4/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอก ของ รพ บ.เอ็กโคเคม จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129     

  วนัที่ 5/4/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

7

1,140.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 1,140.00    1,140.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

8

10,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 10,000.00  10,000.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

9

63,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีทโีปรดักส์ 63,000.00  63,000.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

10

9,618.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
9,618.00    9,618.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

11

88,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง

บ.กรีนคูลอินเตอร์เนชั่น

แนล จก. 88,000.00  88,000.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน ซีทโีปรดักส์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน เอทพี ี1999

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131     

  วนัที่ 5/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อใช้ส าหรับท า

ระบบพน่ไอน้ า ใหค้วามสดชื่น เย็น

สบาย ลดอุณหภมูิ ลดฝุ่นละอองใน 

รพ.

บ.กรีนคูลอินเตอร์เนชั่น

แนล จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/1 

 วนัที่ 4/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

12

63,023.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ธญัธรเทคโนซายน์ 63,023.00  63,023.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

13
20,349.26  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 20,349.26  20,349.26  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

14

2,480.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 2,480.00    2,480.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

15

11,600.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 11,600.00  11,600.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

16 21,210.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 21,210.00  21,210.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        

ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132    

วนัที่ 5/4/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ซ่อมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ของแพทย์ที่งานเวช

ปฏบิติัและชุมชน บ.วริชา คอมพวิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133   

วนัที่ 10/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ประปา เพื่อใช้ส าหรับวดั

คุณภาพน้ าประปาที่ใช้ภายใน

โรงพยาบาลและวดัคุณภาพน้ าภายใน

ระบบบ าบดัน้ าเสีย ใหอ้ยู่ในค่า

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หจก.ธญัธรเทคโนซายน์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/2 

วนัที่  4/4/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ซ่อมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ของงาน NCD,หอ้งคลอด

,งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน บ.วริชา คอมพวิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134   

วนัที่ 10/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อใช้

ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้

และค่าซ่อมไม่คุ้มเมื่อเทยีบกับซ้ือใหม่

 ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและ

องค์รวม,หอ้งผ่าตัด,และงานผู้ปว่ยนอก

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่  135   

วนัที่ 10/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

17 1,550.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 1,550.00    

1,550.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

18 3,990.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 3,990.00    3,990.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

19 12,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 12,500.00  12,500.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

20
2,076.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ 2,076.00    2,076.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ทดแทน

ของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้

เนื่องจากชาร์ตไฟไม่เข้าตัวรับไฟเสีย

ของงานทนัตสาธารณสุข

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่  136   

วนัที่  10/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อ

สนับสนุนการปฏบิติังาน ท าเอกสาร 

สแกนงาน การส่งข้อมูลผู้ปว่ยผ่าน

ไฟล์อิเล็คทรอนิคส์ของงาน

กายภาพบ าบดั

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่  137  

วนัที่ 10/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ระบบ

การสแกนบาร์โค๊ดจากใบนัดผู้ปว่ย 

เพื่อออกคิวใหผู้้ปว่ยและลดปญัหา

กระบวนการท างานเร่ืองระยะเวลารอ

คอยที่นานท าใหส่้งผลกระทบต่อ

ระบบการบริการของโรงพยาบาล

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138     

  วนัที่ 10/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        

ทะเบยีน ขก 5621  เชียงใหม่ บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/1  

 วนัที่ 10/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

21 4,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ ยาบวั 4,500.00    4,500.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

22
46,694.27  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 46,694.27  46,694.27  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

23
3,427.75    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 3,427.75    3,427.75    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

24 840.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย
840.00      840.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

25
406.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ต.เคหะภณัฑ์ 406.00      406.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

26
35.00        ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณอิเลคทริค 35.00        35.00        

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อ ซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ้ Eminent 

ขนาด 36,167 BTU เนื่องจากคอม

เพลสเซอร์เสียที่งานชันสูตร

นายณัฐพงศ์ ยาบวั
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 9/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        

ทะเบยีน กร 9387  เชียงใหม่ บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139     

  วนัที่ 11/4/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้าง

มือหอ้งธนาคารเลือดที่งานชันสูตร บ.เชียงใหม่ ต.เคหะภณัฑ์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้างมือ

หอ้งธนาคารเลือดที่งานชันสูตร ร้าน รุ่งอรุณอิเลคทริค

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        

ทะเบยีน ขม 8914  เชียงใหม่ บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140     

  วนัที่ 11/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศหอ้งแยกโรค 301 

ชั้น 3 และหอ้ง SERVER ศูนย์

คอมพวิเตอร์ ชั้น 5

ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

27 9,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายสมพร ปญัญา 9,000.00    9,000.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

28

2,420.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 2,420.00    2,420.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

29

6,380.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่ 6,380.00    6,380.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

30

4,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน มิตรเฟอร์นิเจอร์ บิ้

วอิน 4,400.00    4,400.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

31

5,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 5,400.00    5,400.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในงาน

อบรม/ประชุม/ประชาคมหมู่บา้นของ

งานPCU

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562

จ้างเหมาบริการท าไม้ดามขา เพื่อใช้

ในการยึดตรึงและดามผู้บาดเจ็บทั้งใน

โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

ร้าน มิตรเฟอร์นิเจอร์ บิ้

วอิน

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียนชักโครก

หอ้งน้ าผู้ปว่ยนอก OPD ชาย จ านวน 

2 หอ้ง ที่ชุดฟลัชวาล์วเสียไม่สามารถ

ซ่อมได้เมื่อเทยีบกับจัดซ้ือชุดชักโครก

ใหม่มาทดแทน

นายสมพร ปญัญา
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของงานบญัชีการเงิน 

ของ รพ. ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ ทดแทน

โทรศัพทเ์ดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้

ของงาน ซ่อมบ ารุง งาน

กายภาพบ าบดั งานNCD หจก.โชตนาการไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142   

วนัที่ 22/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

32

1,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี 1,400.00    1,400.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

33 15,490.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช สนง.ใหญ่ 15,490.00  15,490.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

34
260.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง

บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่

อิเล็กทรอนิกส์ จก. 260.00      260.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

35 596.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
596.00      596.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อ ใช้ในโครงการ

เฝ้าระวงั ปอ้งกันและควบคุมโรควณั

โรค (กิจกรรมที่ 2) อ าเภอหางดง 

จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส ารักงาน เพื่อใช้ส าหรับ

แช่วคัซีน ยา และเวชภณัฑ์ที่ใช้

ส าหรับรักษาผู้ปว่ยของงานอุบติัเหตุ

และฉุกเฉิน

บ.นิยมพานิช สนง.ใหญ่
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/1 

วนัที่ 25/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้น ซ่อมตู้เย็นแช่

วคัซีนของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่

อิเล็กทรอนิกส์ จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อ ซ่อมบานมุ้ง

ลวดที่แผ่นมุ้งลวดขาดในหอผู้ปว่ยใน

หญิง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143    

วนัที่ 22/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

36 22,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายถนอมอินเปง็ 22,400.00  22,400.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

37

1,690.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช สนง.ใหญ่ 1,690.00    1,690.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

38 10,450.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 10,450.00  10,450.00  
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

39

13,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วสิ 13,000.00  13,000.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับ

โครงการบริหารจัดการขยะและ

ส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ ภายใต้

นโยบาย GREEN&CLEAN Hospital 

จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146    

วนัที่ 25/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ใน

หอ้งประชุมและออกหน่วยบริการ

เคล่ือนที่ ของ รพ. ร้าน 108 เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  147    

  วนัที่ 25/4/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อ ใช้จัดหาที่

รองรับขยะ Recycle ประเภทขวดน้ า

พลาสติก ขวดแก้วของโครงการ

บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม

แบบบรูณาการ ภายใต้นโยบาย 

GREEN&CLEAN Hospital จังหวดั

เชียงใหม่ ป ี2562

นายถนอมอินเปง็
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144    

 วนัที่ 25/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นเพื่อใช้ทดแทน

ไมโครเวฟเดิมที่เสียและไม่สามารถ

ซ่อมได้ บ.นิยมพานิช สนง.ใหญ่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145    

 วนัที่ 25/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

40 3,700.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วสิ 3,700.00    3,700.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

41

1,216.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่     1,216.00 1,216.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

42

1,008.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 1,008.00    1,008.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

43

4,125.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 4,125.00    4,125.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

44
1,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน พเีอสอาร์เซอร์วสิ 1,000.00    1,000.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด
ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานการเงินผู้ปว่ยนอก ร้าน พเีอสอาร์เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อ ใช้

เปล่ียนกล้องตัวเดิมที่เสียเนื่องจาก

เกิดกระแสไฟฟา้ขัดข้องท าใหก้ล้อง

ได้รับความเสียหายและบริเวณที่

ติดต้ังกล้องวงจรปดิไม่สามารถบนัทกึ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปจัจุบนัได้

ร้าน 108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148     

  วนัที่ 25/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

45

3,445.40    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.กราฟฟกิ เน็ตเวร์ิค จก. 3,445.40    3,445.40    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

46 39,950.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.สกายวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์จก.
  39,950.00 39,950.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

47

5,885.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ธญัธรเทคโนซายน์ 5,885.00    5,885.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

48 65,150.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.สกายวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์จก.
  65,150.00 65,150.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

49
200.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.เทพกิตยางยนต์ 200.00      200.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อทดแทนปั๊มได

โวตั่วเดิมที่เสียไม่สามารถซ่อมได้ ที่

งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย หจก.ธญัธรเทคโนซายน์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151    

วนัที่ 26/4/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียนสารกรอง

น้ าชนิดต่างๆของระบบเคร่ืองกรองน้ า

อาโอ (RO) เพื่อใช้ในการล้างอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ที่หน่วยจ่ายกลาง

บ.สกายวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  153   

วนัที่ 29/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

กร9387 เชียงใหม่ บจก.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างท าปา้ยไวนิลเพื่อ ใหผู้้รับบริการ

สะดวกในการเข้าถึงหน่วยบริการที่

งานชันสูตร บ.กราฟฟกิ เน็ตเวร์ิค จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149  

วนัที่ 26/4/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ประปา เพื่อติดต้ังแทนชุด

กรองน้ าอาโอ(RO) เดิมที่เสียและ

เส่ือมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 

ไม่สามารถผลิตน้ าอาโอ (RO) ได้ทนั

ต่อความต้องการใช้น้ า เพื่อที่จะล้าง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด

บ.สกายวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150     

  วนัที่ 26/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

50
1,115.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอี่ยมเส็งพานิช 1,115.00    1,115.00    

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

54

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

55

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ระเบยีน -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

-

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ -

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมหลังคางาน

 ANC เนื่องจากโดนลมพดัแตก หจก.เอี่ยมเส็งพานิช

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ บอ่บ าบดั ของ รพ. -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ งานทนัตกรรม -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

56

15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

57

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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

จ้างเหมาบริการ                     

นายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ใน

ชาย -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบ

คอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในหญิง -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

-

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

61

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

62

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

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                     

นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

ผ่าตัด -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                         

นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง 

พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

ยานพาหนะ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งาน

อุบติัเหตุและเฉิน -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/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

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

69

480/วนั ไม่มี เฉพาะเจาะจง - -           480/วนั

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

70

12,240.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 12,240.00  12,240.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

ปฏบิติังานที่ งานรังสีการแพทย์ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่

 ศูนย์ยานพาหนะ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

คลอด -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

71

10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

72

10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

73

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

74

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

75

15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน

 ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุ

ทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและครอบครัว -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังาน

ที่ การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

76

15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

77

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

78

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

79

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

80

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                     นาย

วรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงาน

ขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

81

10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

82

15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

83

7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

84

10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

85

2,162.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่     2,162.00 2,162.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                          

 วา่ที่ร้อยตรีวชิญา สุรินทร์เปา 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ ์ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและชุมชน -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง 

ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า

 ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์ -

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

86
250.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย       250.00 250.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

87
720.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านมณีวศ์โฆษณา 720.00      720.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

88

5,914.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 5,914.00    5,914.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

89 5,070.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 5,070.00    5,070.00    
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

90
280.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอสบเีคกระจก

อลูมิเนียม       280.00 280.00      

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

91

2,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย     2,400.00 2,400.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ซ่อมวงกบ

หน้าต่างบานเล่ือนงานคลังยา

ร้าน เอสบเีคกระจก

อลูมิเนียม

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ LG ขนาด 

9,554 บทียีู ที่มอเตอร์คอลย์ร้อนเสีย 

ที่หอ้งทารกแรกคลอด

ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562

จ้างท าปา้ยไวนิลรณรงค์หมอกควนั/

จิตอาสา ของงาน PCU ร้านมณีวศ์โฆษณา

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ. และ รพ.ส.ต. ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ประกอบใน

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูรระหวา่งวนัที่ 4-6

 พฤษภาคม พทุธศักราช 2562

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมพดัลม

หอ้งกายภาพบ าบดั

ร้าน NMP อิเล้กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

92

19,159.85  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล 19,159.85  19,159.85  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

93
10,486.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเคม จก. 10,486.00  10,486.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

94

5,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 5,000.00    5,000.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

95

6,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีทโีปรดักส์ 6,300.00    6,300.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

96

6,110.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 6,110.00    6,110.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

97

11,160.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 11,160.00  11,160.00  

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

98
2,560.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 2,560.00    2,560.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของงานจ่ายกลางและ

ซักฟอก บ.วริชาคอมพวิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่  167  

วนัที่ 3/5/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของหอผู้ปว่ยในชาย บ.วริชาคอมพวิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 168     

   วนัที่ 3/5/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอก รพ. บ.เอ็กโคเคม จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170    

 วนัที่ 3/5/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ. และ รพ.ส.ต. ร้าน เอทพี ี1999

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ. ร้าน ซีทโีปรดักส์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. บ.ซีโอแอล

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 166    

 วนัที่ 3/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562                                                                                      สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

99

9,372.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 9,372.00    9,372.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

100

2,550.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 2,550.00    2,550.00    

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ. และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ. ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562


