
1 145.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส บ ีเค กระจก

อลูมิเนียม
145.00       145.00       

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

2 1,800.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 1,800.00     1,800.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

3 560.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านNMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์&เซอร์วสิ
560.00       560.00       

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

4 84,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็ม

เมอร์กรุ๊ป
84,000.00   84,000.00   

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

5 1,750.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋โปสเตอร์ 1,750.00     1,750.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

6 10,121.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 10,121.00   10,121.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อ ใช้ประกอบใน

พระราชพธิ ีบรมราชาภเิษกสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 10

ร้านโอ๋โปสเตอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 10/5/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

40-0246 ชม
บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที1่72      

  วนัที่ 10/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ซ่อมพดัลมติด

เพดานของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

ร้านNMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์&เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารศูนย์

สุขภาพชุมชนต าบลหางดง (PCU)

บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์

กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 171     

   วนัที่ 10/5/2562

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมกุญแจ

บานเล่ือนประตูของงานโภชนา

ร้าน เอส บ ีเค กระจก

อลูมิเนียม

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ทดแทน

โทรศัพทเ์คร่ืองเดิมที่เสียไม่สามารถ

ซ่อมได้

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/5/2562

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

7 8,960.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 8,960.00     8,960.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

8 1,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 1,500.00     1,500.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

9 3,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอสอาร์ เซอร์วสิ 3,500.00     3,500.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานจ่ายกลาง
ร้านพเีอสอาร์ เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 9/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้   1.เพิ่ม

จุดติดต้ังพดัลมเพดานในหอ้งคลอด

บริเวณเตียงแทรก และเปล่ียน

ทดแทนพดัลมตัวเดิมที่เสียบริเวณ

เคาน์เตอร์โต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่

หอ้งคลอด จ านวน 3 ตัว 

 2.เปล่ียนทดแทนพดัลมติดเพดานที่

เสียของงานเวชระเบยีน จ านวน 1 ตัว

 3.เปล่ียนทดแทนพดัลมติดเพดานที่

เสียในหอผู้ปว่ยในชาย เตียง 21 กับ 

22  จ านวน 2 ตัว

 4.เปล่ียนทดแทนพดัลมติดเพดานที่

เสียในหอผู้ปว่ยในหญิง เตียง 8 

จ านวน 1 ตัว

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173     

  วนัที่ 10/5/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้เพิ่มจุดติดต้ังพดั

ลมเพดานในหอ้งคลอดบริเวณเตียง

แทรก

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 174     

   วนัที่ 10/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

10 11,770.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง โรงพมิพท์พิย์เนตร 11,770.00   11,770.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

11 49,100.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 49,100.00   49,100.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

12 84,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็ม

เมอร์กรุ๊ป
84,000.00   84,000.00   

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

13 785.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง อู่ช่างกร 785.00       785.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

14 241,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิบมพานิช 241,000.00 241,000.00 
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

15 1,640.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 1,640.00     1,640.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

16 3,900.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน PP House 3,900.00     3,900.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

17 1,995.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง 1,995.00     1,995.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

18 4,860.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
4,860.00     4,860.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านเพื่อนนักเรียนเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ย้ายจุดติดต้ัง

โทรศัพทข์องกลุ่มงานแผน
ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 13/5/2562

จ้างเหมาบริการเพื่อ ใช้ปอ้งกัน

แสงแดด ที่งานศูนย์ยานพาหนะ
ร้าน PP House

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 567

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

คพว.655 ชม
อู่ช่างกร

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 10/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ (งบค่าเส่ือมปี

2561)
บ.นิบมพานิช

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 178     

  วนัที่ 14/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (งบค่าเส่ือมปี

2561)
หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176     

  วนัที่ 10/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (งบค่าเส่ือมปี

2561)

บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์

กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 177     

   วนัที่ 10/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหอ้งผ่าตัด
โรงพมิพท์พิย์เนตร

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 175     

  วนัที่ 10/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

19 7,854.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 7,854.00     7,854.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

20 684.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 684.00       684.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

21 2,375.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
2,375.00     2,375.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

22 500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี 500.00       500.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

23 110,000.00  111,298.52  เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลจันทร์ เรือนค า 110,000.00 110,000.00 
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ของ รพ.ส.ต.

น้ าโทง้ (งบค่าเส่ือมป2ี562
น.ส.นวลจันทร์ เรือนค า

สัญญาจ้างที่ 16/2562

            วนัที่ 

16/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการ

อบรมเพื่อพฒันาพฤติกรรมการบริการ

 ทกัษะการส่ือสาร และการท างาน

เปน็ทมี ส าหรับบคุลากรโรงพยาบาล

หางดง ป ี2562

ร้านเพื่อนนักเรียนเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/5/2562

จ้างเหมาบริการเพื่อ ซ่อมกระจกบาน

เกร็ดหอ้งน้ าเจ้าหน้าที่ในหอผู้ปว่ยใน

หญิง

นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181     

  วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

24 6,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็มไอเอ็ม

คอมพวิเตอร์ซอฟท์
6,000.00     6,000.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

25 5,400.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายถนอม อินเปง็ 5,400.00     5,400.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

26 1,640.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 1,640.00     1,640.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

27 3,200.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็ม

เมอร์กรุ๊ป
3,200.00     3,200.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อ ซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ CARRIER 

ขนาด 36,167 BTU ที่หอ้งบรรจุ หอ่

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ

หน่วยจ่ายกลาง

บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์

กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182     

   วนัที่ 24/5/2562

จ้างเหมาบริการเพื่อ ใช้วางถังน้ าด่ืมให้

ได้ตามมาตรฐาน ของ หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ เวชระเบยีน(หอ้งบตัร) 

กายภาพบ าบดั NCD งานอุบติัเหตุ

และฉุกเฉิน และงานศูนย์เปล

นายถนอม อินเปง็
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมทอ่น้ าทิ้ง

อ่างล้างมือของหอผู้ปว่ยในหญิง
ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที2่1/5/2562

 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อ ใช้ส าหรับ

โปรแกรมบริหารงานคลังของกลุ่มงาน

เภสัชกรรม เนื่องจากโปรแกรมเดิมไม่

เหมาะสมกับการใช้งานในปจัจุบนัและ

ไม่สามารถเปดิดูข้อมูลบางรายการที่

จ าเปน็ได้

ร้านเอ็มไอเอ็มคอมพวิเตอร์

ซอฟท์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

28 6,300.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านซีทโีปรดักส์ 6,300.00     6,300.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

29 6,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย เปง็สวนปรุง 6,600.00     6,600.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

30 30,400.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย เปง็สวนปรุง 30,400.00   30,400.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

31 220.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร๊ินท์ 220.00       220.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

32 3,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย
     3,500.00 3,500.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

33 29,450.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.สกายวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์จก.
29,450.00   29,450.00   

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการเพื่อเปล่ียนปั๊มสแตน

เลสอัตโนมัติขนาด 1 HP ของระบบ

เคร่ืองกรองน้ าอาโอ ที่ใช้ในการล้าง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของหน่วยจ่าย

กลาง

บ.สกายวอเตอร์ ทรีทเม้นท์

 จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  185    

  วนัที่ 24/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานการเงินและบญัชี
ร้านสระอูปร๊ินท์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ Carrier ขนาด

 48,000 BTU บริเวณเคาน์เตอร์

เจ้าหน้าที่ หอ้งคลอด เนื่องจากทอ่ท า

ความเย็นร่ัว

ร้าน NMP อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์&ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

จ้างเหมาบริการเพื่อท าที่บงัแดดและ

ฝนที่งานศูนย์เปล
นายธวชัชัย เปง็สวนปรุง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183     

  วนัที่ 24/5/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อท าที่บงัแดดและ

ฝนของคลังพสัดุ
นายธวชัชัย เปง็สวนปรุง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  184    

  วนัที่ 24/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ.

ร้านซีทโีปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

34 26,700.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน 108เซอร์วสิ 26,700.00   26,700.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

35 460.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 460.00       460.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

36 24,824.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ธญัธรเทคโนซายน์ 24,824.00   24,824.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

37 1,712.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ธญัธรเทคโนซายน์ 1,712.00     1,712.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

38 9,850.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ศรีสังสิทธสัินติ 9,850.00     9,850.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุประปาเพื่อใช้เติมสารคลอรีน

ชนิดน้ า 10% ในระบบน้ าประปาและ

ฆ่าเชื้อในระบบบอ่บ าบดัน้ าเสียก่อน

ปล่อยทิ้ง ของหน่วยงานบอ่บดัน้ าเสีย 

ของ รพ.

หจก.ธญัธรเทคโนซายน์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อใช้เปล่ียนฝาบอ่พกั

เหล็กหล่อฝาเดิมที่แตกหน้าหอ้งศูนย์

ยานพาหนะ

นายพรชัย ศรีสังสิทธสัินติ
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ทดแทน

เก้าอี้ตัวเดิมที่ไม่สามารถซ่อมได้ ของ

หอผู้ปว่ยในหญิง

หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อใช้เติมสาร

คลอรีนชนิดน้ า 10% ในระบบ

น้ าประปาและฆ่าเชื้อในระบบบอ่

บ าบดัน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง ของ

หน่วยงานบอ่บดัน้ าเสีย ของ รพ.

หจก.ธญัธรเทคโนซายน์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 187     

  วนัที่ 24/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุเพื่อใช้

เปล่ียนทดแทนและปรับปรุงระบบ

ประกาศกระจายเสียง งานผู้ปว่ยนอก

ร้าน 108เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186     

   วนัที่ 24/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

39 4,425.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 4,425.00     4,425.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

40 260.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 260.00       260.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

41 980.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร๊ินท์ 980.00       980.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

42 1,300.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วสิ 1,300.00     1,300.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

43 3,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 3,600.00     3,600.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ ทดแทน

โทรศัพทเ์ดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้

ของงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

หจก.โชตนาการไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่  188    

  วนัที่ 24/5/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการบนัทกึ

เวชระเบยีนของหอผู้ปว่ยในชาย
ร้านสระอูปร๊ินท์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้

เปล่ียนทดแทนกล้องวงจรปดิที่เสีย 

ในหอ้ง NCD หอ้งส่งเสริมสุขภาพ 

ANC หน้าหอ้งชันสูตร และลานจอด

รถจักรยานยนต์บริเวณหน้าหอ้ง

ซักฟอก

ร้าน 108 เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้บรรจุ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ของหน่วยจ่ายกลาง

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้บรรจุ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ

งานผู้ปว่ยนอก

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

44 31,030.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย 

จก.
31,030.00   31,030.00   

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

45 2,520.92     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หอ้งปฏบิติัการกลาง 2,520.92     2,520.92     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ งานทนัตกรรม

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าของ

โรงพยาบาลหางดง
หอ้งปฏบิติัการกลาง

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ บอ่บ าบดั ของ รพ.

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะเพื่อ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์

ยานพาหนะ ทะเบยีน ขม 8914 ชม

บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย จก.
ใบส่ังซ้ือเลขที1่90      

  วนัที่ 30/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

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

ตามข้อก าหนด

51 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00   15,960.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

53 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00   10,200.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบ

คอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ระเบยีน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

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

56 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

57 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

58 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                       

นส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

ผ่าตัด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ใน

ชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งาน

อุบติัเหตุและเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

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 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

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

คลอด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่

 ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                         

นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง 

พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

64 960.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง 960.00       960.00       
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

65 12,240.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,240.00   12,240.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

66 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00   10,200.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

67 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00   10,200.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุ

ทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังาน

ที่ การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

ปฏบิติังานที่ งานรังสีการแพทย์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

68 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

69 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

70 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00   15,960.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

71 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00   15,960.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

72 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     นาย

วรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงาน

ขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน

 ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและครอบครัว

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

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

ตามข้อก าหนด

76 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00   10,200.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

77 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,960.00   15,960.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า

 ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง 

ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

78 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

79 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00   10,200.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

80 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

81 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

82 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,590.00     7,590.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริพร บญุมา 

ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งาน

จ่ายกลาง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นส.หตัถภรณ์ แสง

เพชรไพบรูณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ปฏบิติังานที่หอ้งคลอด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 วา่ที่ร้อยตรีวชิญา สุรินทร์เปา 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ ์ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ธนัญญา เสาทอง

 ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งาน

จ่ายกลาง/ซักฟอก

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

83 3,680.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเคเทรดด้ิง 3,680.00     3,680.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

84 6,589.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 6,589.00     6,589.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

85 6,710.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทพกิตยางยนต์ 6,710.00     6,710.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

86 21,980.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช 21,980.00   21,980.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

87 1,160.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 1,160.00     1,160.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

88 1,032.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 1,032.00     1,032.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

89 1,681.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
1,681.00     1,681.00     

คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ. และ รพ.ส.ต.

ร้านเพื่อนนักเรียนเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/5/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆของ รพ.

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 204     

   วนัที่ 4/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ. และ รพ.ส.ต.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/5/2562

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 

ทะเบยีน นข 3335 ชม.
บ.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่  190/1 

     วนัที่ 30/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบ

ค่าเส่ือมป ี2561)
บ.นิยมพานิช

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 192     

  วนัที่ 30/5/2561

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านเอ็นเคเทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 295/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ของ รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 205     

  วนัที่ 4/6/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง
 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

90 57,244.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเคม 57,244.00   57,244.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

91 15,780.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช 15,780.00   15,780.00   
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

92 4,190.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช 4,190.00     4,190.00     
คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น (งบค่าเส่ือมปี

2561)
บ.นิยมพานิช

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 191     

  วนัที่ 30/5/2562

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น (งบค่าเส่ือมปี

2561)
บ.นิยมพานิช

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 207     

  วนัที่ 4/6/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอก ของ รพ.
บ.เอ็กโคเคม

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 206     

   วนัที่ 4/6/2562


