
1 9,140.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 9,140.00    9,140.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 563.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวฒัน์การไฟฟา้ 563.00      563.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 19,560.03  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. 19,560.03  19,560.03  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 4,749.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่ 4,749.00    4,749.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 31,350.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเคม จก. 31,350.00  31,350.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

6 6,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อีทซีี ซัพพลาย 6,000.00    6,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.

ร้าน อีทซีี ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 254   

 วนัที่ 8/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 5/7/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอก ใน รพ.
บ.เอ็กโคเคม จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 253  

 วนัที่ 8/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 252  

วนัที่ 9/7/2562

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใชสันบสนุน

การปฏบิติังานของฝ่ายหน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240  

 วนัที่ 3/7/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อ ใช้เปล่ียนเบรกเกอร์

ไฟฟา้ในหอ้งงานเอดส์และวณัโรค
ร้าน นิวฒัน์การไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 4/7/2562

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

7 6,300.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีทโีปรดักส์ 6,300.00    6,300.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 9,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ภทัรอุดร 9,800.00    9,800.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 700.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่ 700.00      700.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 5,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 5,250.00    5,250.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

11 2,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่ 2,000.00    2,000.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 16,896.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 16,896.00  16,896.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 257  

 วนัที่ 10/7/2562

ซ้ือวสัดุเกษตร เพื่อใช้ในโครงการ

ควบคุมปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ป ี2562
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 5/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัด

ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมทนัตสาธารณสุข

ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 8/7/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย จาก

งบค่าเส่ือม ป2ี561

บ.ภทัรอุดร
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 256   

 วนัที่ 8/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการ

ควบคุมปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ป ี2562
ร้าน เพื่อนนักเรียนเชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 5/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน ซีทโีปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 255   

  วนัที่ 8/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

13 15,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพีี.1999 15,000.00  15,000.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

14 4,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 4,500.00    4,500.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 3,638.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์พรีทฟี จก. 3,638.00    3,638.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 11,120.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิก

เซลล์แอนด์ ซัพพลาย
11,120.00  11,120.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 16,051.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิก

เซลล์แอนด์ ซัพพลาย
16,051.00  16,051.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้เปล่ียนแบตเตอร่ี

ส ารองไฟของลิฟต์โดยสาร 2 ตู้ ที่แบ

ตเส่ือมสภาพไม่สามารถส ารองไฟได้เวลา

ไฟฟา้ดับ

ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิก

เซลล์แอนด์ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 269   

 วนัที่ 25/7/2562

 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ติดต้ังทวีรีะบบ

บตัรคิวของงาน อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

งานโรคไม่ติดต่อ งานเภสัชกรรม และ

งานชันสูตร

ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิก

เซลล์แอนด์ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 269/1

  วนัที่ 25/7/2562

จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงานของงาน

เภสัชกรรม
นายนพพร มอญไข่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 197/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานบอ่บ าบดัน้ าเสีย ใน รพ
บ.อินเตอร์พรีทฟี จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 197/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอทพีี.1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 258   

 วนัที่ 10/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

18 17,970.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จก. 17,970.00  17,970.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

19 3,360.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 3,360.00    3,360.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 3,200.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 3,200.00    3,200.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

22 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

23 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตกรรม

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ใหบ้ริการ

ผู้ปว่ยที่พกัรักษาตัวในหอ้งพเิศษของงาน

หอผู้ปว่ยในพเิศษ

หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 23/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

บอ่บ าบดั ของ รพ.

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้

ใหบ้ริการผู้ปว่ยที่พกัรักษาตัวในหอ้ง

พเิศษของงานหอผู้ปว่ยในพเิศษ

บ.นิยมพานิช จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 268  

วนัที่ 23/7/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ใหบ้ริการ

ผู้ปว่ยที่พกัรักษาตัวในหอ้งพเิศษของงาน

หอผู้ปว่ยในพเิศษ

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 23/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

24 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

25 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

26 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

29 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการนายสรรพสิทธิ ์สุร

ศาสตร์พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

ระบบคอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ใน

หญิง

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการนส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ 

ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข 

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัครอบครัว

และชุมชน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัย

วงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ปาริชาต ขวญัถาวร

กุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในพเิศษ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.สกุนี เผือกขาว 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานเวชระเบยีน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

30 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

31 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

32 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

33 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

35 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ปรานอม ตาสุวรรณ

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการนายนิรนนท ์กาบจันทร์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.พชัรีพรรณ ปญัญา

เฟอืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

36 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

37 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

38 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

39 960.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 960.00      960.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

40 12,240.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 12,240.00  12,240.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 

ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.จารุวรรณ ทราย

ทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอ้งคลอด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายกิตติคุณ ชัยสุภาพ

สิริกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสี

การแพทย์ ปฏบิติังานที่ งานรังสี

การแพทย์

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.วฒันา วนาเจือภมูิ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่

 หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

41 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

42 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

43 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

44 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

45 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน 

ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ

 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่

 งานพสัดุทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ                           

นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและครอบครัว

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

ปฏบิติังานที่ การเงิน ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

46 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

47 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

48 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

49 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

50 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

51 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.พรพรรณ แก้ว

ปญัญาเพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายนพกฤษณ์ นวลปนั

ยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ 

งานซ่อมบ ารุง

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.จีลดา ด ารงคงอยู่

เลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่

 หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายพนูทรัพย์ อิน

ทนนท ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข

 ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัครอบครัว

และชุมชน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

52 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

53 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

54 10,200.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00  10,200.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

55 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

56 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริพร บญุมา 

ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่าย

กลาง

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ วา่ที่ร้อยตรีวชิญา 

สุรินทร์เปา ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ปฏบิติังานที่ งาน

เวชปฏบิติัและชุมชน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ธนัญญา เสาทอง 

ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่าย

กลาง/ซักฟอก

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า 

ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ                           

นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ย

ในพเิศษ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

57 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

58 15,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00  15,960.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

59 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

60 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

61 7,590.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00    7,590.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

62 19,560.03  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก. 19,560.03  19,560.03  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 271  

 วนัที่ 30/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายอธวิฒัน์ แตงสี

ต าแหน่ง พนักงานเปล ปฏบิติังานที่ศูนย์

เปล

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายกอบเกียรติ แซ่ย้าง

 ต าแหน่งพนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

หอ้งผ่าตัด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.รัชนีกร บวัปอน 

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติังานที่

งานกายภาพบ าบดั

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นายชินวตัร เต๋จ๊ะนัง 

ต าแหน่ง พนักงานเปล ปฏบิติังานที่ศูนย์

เปล

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

จ้างเหมาบริการ นส.หตัถภรณ์ แสงเพชร

ไพบรูณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่หอ้งคลอด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

63 16,603.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 16,603.00  16,603.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

64 18,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อีทซีี ซัพพลาย 18,000.00  18,000.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

65 150.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 150.00      150.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

66 3,432.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 3,432.00    3,432.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

67 16,885.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเคเทรดด้ิง 16,885.00  16,885.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

68 990.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 990.00      990.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ใหบ้ริการผู้ปว่ย

ที่พกัรักษาตัวในหอ้งพเิศษของงานหอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอ็นเคเทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 274   

 วนัที่ 30/7/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน อีทซีี ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 273   

 วนัที่ 30/7/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 272  

 วนัที่ 30/7/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

69 4,700.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 4,700.00    4,700.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

70 950.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 950.00      950.00      

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

71 19,705.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายววิฒัน์ จัมปามาลา 19,705.00  19,705.00  

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

72 5,174.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เจริญมอเตอร์ 5,174.00    5,174.00    

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขค 

2084 เชียงใหม่
บ.เจริญมอเตอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 277/1

                       

วนัที่ 30/7/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ใหบ้ริการ

ผู้ปว่ยที่พกัรักษาตัวในหอ้งพเิศษของงาน

หอผู้ปว่ยในพเิศษ

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 26/7/2562

จ้างเหมาบริการปรับปรุงหอ้งชะล้าง ของ

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
นายววิฒัน์ จัมปามาลา

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 279   

 วนัที่ 5/8/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ใหบ้ริการผู้ปว่ย

ที่พกัรักษาตัวในหอ้งพเิศษของงานหอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/7/2562


