
1 200.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.เทพกิตยางยนต์ 200.00         200.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

2 6,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั ททีเีอ 77 จ ากัด 6,500.00      6,500.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

3 1,310.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
1,310.00      1,310.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

4 2,620.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 2,620.00      2,620.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

5 37,980.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จ ากัด 37,980.00     37,980.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

ซ็ฮวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ เขตเทศบาลต าบลหางดง

 อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 5/6/2562

จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุม

เชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพแกนน า

สุขภาพ เขตเทศบาลต าบลหางดง อ าเภอ

หางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 5/6/2562

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ                  

ขค7160 เชียงใหม่
บจก.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 4/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ทดแทน

ไมค์ลอยตัวเดิมที่เสีย ที่หอ้งประชุม

สามัคคี ชั้น 5

บริษทั ททีเีอ 77 จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 209

    วนัที่ 6/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้

สนับสนุนการปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.จาก

งบค่าเส่ือมป ี2562

บ.นิยมพานิช จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 213

     วนัที่ 7/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

6 23,390.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จ ากัด 23,390.00     23,390.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

7 19,560.03   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 19,560.03     19,560.03    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

8 8,990.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จ ากัด 8,990.00      8,990.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

9 3,890.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทพกิตยางยนต์ 3,890.00      3,890.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

10 1,800.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 1,800.00      1,800.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

11 1,265.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
1,265.00      1,265.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 211

  วนัที่ 7/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.จากงบค่า

เส่ือมป ี2563

บ.นิยมพานิช จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 210

     วนัที่ 7/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.จากงบค่าเส่ือมป ี

2563

บ.นิยมพานิช จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 212

    วนัที่ 7/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ เขตเทศบาลต าบลหางดง

 อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 6/6/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ                  

ขก 5621 เชียงใหม่
บ.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 214

 วนัที่  7/6/2562

ซ้ือ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปล่ียนใน

หอ้งท างานผู้อ านวยการโรงพยาบาลหางดง
หจก.โชตนาการไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 10/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

12 450.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน มณีวงศ์โฆษณา 450.00         450.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

13 13,500.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.ไทยจีพเีอส แทรกเกอร์

คอร์ปอเรชั่น
13,500.00     13,500.00    

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

14 496.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิกส์

เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย
496.00         496.00        

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

15 93,400.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จ ากัด 93,400.00     93,400.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

16 639.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นานาแมชชีนพาร์ท จก. 639.00         639.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อใช้ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ เขตเทศบาลต าบลหางดง

 อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน มณีวงศ์โฆษณา
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 6/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.จากงบค่า

เส่ือมป ี2563

บ.นิยมพานิช จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 215

วนัที่ 14/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมล้อรถเข็น

ของ ของวอดชาย

บ.นานาแมชชีนพาร์ท 

จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่  670/1

จ้างเหมาบริการติดต้ังกล่องสัญญาณ GPS

 เพื่อใช้ด าเนินการติดต้ังระบบติดตาม

ยานพาหนะแบบ Online ส าหรับ

รถพยาบาล จ านวน 3 คัน                   

  ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ / ขม 

8914 เชียงใหม่ / ขษ 1653 เชียงใหม่

บ.ไทยจีพเีอส แทรก

เกอร์คอร์ปอเรชั่น

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219

     วนัที่ 

14/6/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้ซ่อมโทรทศัน์ที่ใช้

ส าหรับแจ้งคิวผู้ปว่ย ของงานทนัตกรรม 

และใช้ซ่อมเคร่ืองท าน้ าอุ่นของหอ้งพเิศษ 

422 ของหอผู้ปว่ยในพเิศษ

ร้าน NMP.

อิเล็คทรอนิกส์เซลล์ 

แอนด์ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 12/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

17 8,879.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
8,879.00      8,879.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

18 837.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 837.00         837.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

19 6,957.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 6,957.00      6,957.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

20 500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณอิเลคทริค 500.00         500.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

21 1,050.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
1,050.00      1,050.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220

    วนัที่ 

13/6/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมก๊อกน้ าอ่าง

ล้างมือของงานโภชนาการ
ร้าน รุ่งอรุณอิเลคทริค

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 12/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218

     วนัที่ 

13/6/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อ ใช้ติดต้ังปล๊ักไฟเพิ่ม

ที่งานทนัตสาธารณสุขและแก้ไขซ่อมแซม

ปล๊ักไฟที่งานเวชปฏบิติัครอบครัวและ

ชุมชน

ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่  11/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับโครงการ

บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมแบบ

บรูณาการ ภายใต้นโยบาย 

GREEN&CLEAN Hospital จังหวดั

เชียงใหม่ ป ี2562

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

22 2,075.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
2,075.00      2,075.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

23 1,160.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,160.00      1,160.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

24 450.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน มณีวงศ์โฆษณา 450.00         450.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

25 150,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.นวลจันทร์ เรือนค า 150,000.00   150,000.00  
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุม

เชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพแกนน า

สุขภาพ เขตเทศบาลต าบลแม่ทา่ช้าง 

อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

จ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อใช้ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ เขตเทศบาลต าบลแม่ทา่

ช้าง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน มณีวงศ์โฆษณา
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ

แกนน าสุขภาพ เขตเทศบาลต าบลแม่ทา่

ช้าง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

ปรับปรุง รพ.ส.ต.บา้นปง จากงบค่าเส่ือม

 ปี2562
นส.นวลจันทร์ เรือนค า

สัญญาจ้างเลขที่

17/2562          

ลงวนัที่ 14 มิ.ย.62



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

26 4,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็คทรอนิกส์

เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย
4,500.00      4,500.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

27 35,900.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 35,900.00     35,900.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

28 790.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 790.00         790.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

29 12,500.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 12,500.00     12,500.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ YORK ขนาด 

25,479 BTU เนื่องจากคอมเพลสเซอร์

ช๊อต ที่หอ้งพเิศษ 411 ของหอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

ร้าน NMP.

อิเล็คทรอนิกส์เซลล์ 

แอนด์ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 14/6/2562

บ.วริชาคอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที2่26 

  วนัที่ 18/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการ

จัดส่งหนังสือและเอกสารทางราชการผ่าน

ระบบ Smart office และใช้ในการจัดส่ง

รายงานทางการเงิน ของฝ่ายบริหาร

บ.วริชาคอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 224

  วนัที่ 18/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานงานงานพสัดุ และงานการเงิน

ผู้ปว่ยนอก

บ.ซีโอแอล จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225

 วนัที่ 18/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้พฒันาระบบ

การท ารายงานยาเสพติดและวตัถุออก

ฤทธิเ์พื่อส่งส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ของงานเภสัชกรรม



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

30 8,602.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 8,602.00      8,602.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

31 1,700.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,700.00      1,700.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

32 7,200.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 7,200.00      7,200.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

33 299,944.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จก. 299,944.00   299,944.00  
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 227

 วนัที่ 18/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้กับเคร่ือง AED ที่

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 14/6/2562

ซ้ือวสัดุเกษตร เพื่อมอบใหผู้้ปว่ย

ไข้เลือดออก หรือผู้สงสัยไข้เลือดออก 

ที่มารักษาในโรงพยาบาลหางดง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือ

ผู้ปว่ยที่สงสัยไข้เลือดออกในชุมชน ของ

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุบริโภค เพื่อใช้ท าลูกประคบ ยาอม

 ไวใ้ช้กับผู้ปว่ยที่มารักษา และจ าหน่ายใน

โรงพยาบาล ของงานแพทย์แผนไทย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 228

วนัที่ 18/6/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อปอ้งกันปญัหา

การท างานในระบบ HsXp ที่ล่าช้าและ

ปอ้งกันไวรัสแพร่กระจายเข้าหน่วยงาน 

เนื่องจาก Switch ตัวที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัมี

การกระจายสัญญาณที่ไม่สัมพนัธก์ับ

ระบบและไม่มีระบบแยกสัญาณและกัน

ไวรัสได้

บ.อะแวร์คอร์ปอเรชั่น 

จก.

สัญญาซ้ือขาย

เลขที1่8/2562   

ลงวนัที่ 8 ก.ค.62



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

34 1,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,600.00      1,600.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

35 340.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 340.00         340.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

36 606.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส์ 606.00         606.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

37 1,920.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,920.00      1,920.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ ซ่อมหอ้งน้ าผู้ปว่ย

นอก (ต่างด้าว) เนื่องจากชุดวาล์วน้ าเข้า

ออกชักโครกช ารุด

บ.สยามโกลบอลเฮาส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับใส่ขยะมูล

ฝอยส าหรับ โครงการบริหารจัดการขยะ

และส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ ภายใต้

นโยบาย GREEN&CLEAN Hospital 

จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับหอ้งน้ า

ผู้ปว่ย (ต่างด้าว)ของงานผู้ปว่ยนอก
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ติดกระจก

บริเวณระหวา่งหอ้งการเงินและหอ้งยา
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 17/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

38 94,160.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 94,160.00     94,160.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

39 160,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.อีโคไลฟ ์เทคโนโลยี 

จ ากัด
160,500.00   160,500.00  

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

40 660.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีไซน์ 660.00         660.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ทดแทน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองเดิมที่ไม่

สามารถซ่อมได้เนื่องจากค่าซ่อมไม่คุ้มเมื่อ

เทยีบกับซ้ือใหม่ ของงานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน หอ้งบตัร งานพสัดุ ANC งาน

ผู้ปว่ยนอก งานเภสัชกรรม งานNCD งาน

การเงินและบญัชี และหอผู้ปว่ยในพเิศษ

บ.วริชาคอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 231

  วนัที่ 196/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบบ าบดัน้ าเสีย เนื่องจากเกิดปญัหา

คือในบอ่เติมอากาศไม่สามารถวดัค่า

ปริมาณออกซิเจนในน้ า(DO) ได้และมี

ตะกอนมากเกินไปในบอ่เติมอากาศ

บ.อีโคไลฟ ์เทคโนโลยี 

จ ากัด

สัญญาจ้างเลขที่

20/2562         

ลงวนัที่ 20 ก.ค.

2562

จ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อ ใช้ออกหน่วย

แพทย์พระราชทานที่วดัหนองไคร้ ต.

หนองตอง

ร้านมีดีไซน์
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 20/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

41 60,620.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชาคอมพวิเมท 60,620.00     60,620.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

42 45,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.น าววิฒัน์การช่าง(1992)

 จก.
45,000.00     45,000.00    

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

43 4,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ 4,500.00      4,500.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

44 37,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จ ากัด 37,960.00     37,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

45 1,072.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,072.00      1,072.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อตรวจเช็คและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่งาน

หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก

บ.น าววิฒัน์การช่าง

(1992) จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 233

  วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการ

โครงการปอ้งกัน แก้ไขปญัหายาเสพติด

อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าป ี

2562

ร้านนพคุณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 691/1

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้เปล่ียนและ

ทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพและอะไหล่

ไม่มีขายเพราะตกรุ่น ของงานซ่อมบ ารุง 

ANC และหอผู้ปว่ยในชาย

บ.วริชาคอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 232

 วนัที่ 19/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้

จัดท าระบบคิวใหก้ับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อใหผู้้ปว่ยได้รับความสะดวกในการรับ

บริการของกลุ่มงานยุทธศาสตร์/แผนงาน

บ.นิยมพานิช จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 234

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 694



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

46 6,840.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง 6,840.00      6,840.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

47 10,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 10,000.00     10,000.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

51 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 237

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ปาริชาต ขวญัถาวร

กุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในพเิศษ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

บอ่บ าบดั ของ รพ.

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตกรรม

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

52 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

53 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00     15,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

54 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

55 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00     10,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัย

วงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการนายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์

พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบ

คอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.สกุนี เผือกขาว 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานเวชระเบยีน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการนส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ 

ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข 

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัครอบครัวและ

ชุมชน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ ผู้ช่วย

เหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง
-

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการนายนิรนนท ์กาบจันทร์ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

58 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

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

ข้อก าหนด

62 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

63 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.พชัรีพรรณ ปญัญา

เฟอืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ปรานอม ตาสุวรรณ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง ผู้ช่วย

เหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

64 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

65 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

66 960.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 960.00         960.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

67 12,240.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 12,240.00     12,240.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

68 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00     10,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

69 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00     10,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 

ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.วฒันา วนาเจือภมูิ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.จารุวรรณ ทรายทอง

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

หอ้งคลอด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

ปฏบิติังานที่ การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ 

งานพสัดุทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายกิตติคุณ ชัยสุภาพ

สิริกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสี

การแพทย์ ปฏบิติังานที่ งานรังสีการแพทย์

-
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

70 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

71 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

72 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00     15,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

73 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00     15,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

74 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ 

ศูนย์ยานพาหนะ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน 

ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์

 ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข 

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัครอบครัวและ

ชุมชน

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ                           

นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง พนักงาน

บริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและ

ครอบครัว

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ 

งานทนัตสาธารณสุข

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

75 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

76 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

77 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

78 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00     10,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

79 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00     15,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

80 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.พรพรรณ แก้วปญัญา

เพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

-

จ้างเหมาบริการ นายนพกฤษณ์ นวลปนั

ยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ 

งานซ่อมบ ารุง

-

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ 

หอผู้ในชาย

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า 

ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

-

จ้างเหมาบริการ                           

นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ย

ในพเิศษ

-
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

81 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00     10,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

82 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

83 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

84 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

85 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00     15,960.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

86 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ธนัญญา เสาทอง 

ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่าย

กลาง/ซักฟอก

-

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริพร บญุมา 

ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่าย

กลาง

-

จ้างเหมาบริการ นส.หตัถภรณ์ แสงเพชร

ไพบรูณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่หอ้งคลอด

-

จ้างเหมาบริการ วา่ที่ร้อยตรีวชิญา 

สุรินทร์เปา ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ปฏบิติังานที่ งาน

เวชปฏบิติัและชุมชน

-

จ้างเหมาบริการ นส.รัชนีกร บวัปอน 

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติังานที่

งานกายภาพบ าบดั

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายชินวตัร เต๋จ๊ะนัง 

ต าแหน่ง พนักงานเปล ปฏบิติังานที่ศูนย์

เปล

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

87 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

88 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

89 239,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.กู้ดสปดี คอมพวิเตอร์ 239,400.00   239,400.00  
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

90 10,669.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 10,669.00     10,669.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

91 4,516.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
      4,516.00 4,516.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

92 3,805.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
      3,805.00 3,805.00      

คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นายอธวิฒัน์ แตงสี

ต าแหน่ง พนักงานเปล ปฏบิติังานที่ศูนย์

เปล

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

จ้างเหมาบริการ นายกอบเกียรติ แซ่ย้าง 

ต าแหน่งพนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

หอ้งผ่าตัด

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการเด็ก

หางดงฟนัดี ฟนัสะอาด

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุน

การปฏบิติังานของ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย 

จากงบค่าเส่ือม ป2ี562

บ.กู้ดสปดี คอมพวิเตอร์

สัญญาซ้ือขายเลขที่

 19/2562         

ลงวนัที่ 12 ก.ค.

2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235

 วนัที่ 26/6/2562
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โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

93 2,085.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 2,085.00      2,085.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

94 6,840.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง 6,840.00      6,840.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

95 8,685.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 8,685.00      8,685.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

96 1,395.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,395.00      1,395.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

97 350.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน หมูกุญแจหาดง 350.00         350.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

98 590.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.รวมเหล็ก จก 590.00         590.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

99 230.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ป.ปยิะวสัดุก่อสร้าง 230.00         230.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของช่างซ่อมบ ารุงใน รพ.
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236

  วนัที่ 266/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของช่างซ่อมบ ารุงใน รพ.
ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 748

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอ็นเค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที2่37 

วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมทอ่น้ าทิ้งอ่าง

ล้างมือหอ้งน้ าเจ้าหน้าที่ ที่งานอุบติัเหตุ

และฉุกเฉิน

ป.ปยิะวสัดุก่อสร้าง
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 25/6/2562

ซ้ือวสัดุยานพาหนะ เพื่อ ใช้เปน็กุญแจ

ส ารองของรถโตโยต้าวโีก้ ทะเบยีน กร 

9387 เชียงใหม่

ร้าน หมูกุญแจหาดง
ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ท าที่ล๊อคล้อเก้าอี้

แถวนั่งรอตรวจหน้าหอ้งทนัตกรรม
บ.รวมเหล็ก จก

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 24/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

100 4,359.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอชซี ซัพพลาย 4,359.00      4,359.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

101 2,072.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านแทป็อิงค 2,072.00      2,072.00      
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

102 31,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.นิวโชคอ านวย 31,200.00     31,200.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

103 55,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทจีีแอล ฯ 55,000.00     55,000.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

104 59,959.62   ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 59,959.62     59,959.62    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

105 24,780.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 24,780.00     24,780.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

106 12,205.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐณิชา 12,205.00     12,205.00    
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2562
ร้านเอเอชซี ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 25/6/2562

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ

ทางการแพทย์ฯ ประจ าเดือน กรกฎาคม 

2562

บ.ทจีีแอล ฯ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 245

  วนัที่ 28/6/2562

ซ้ือวสัดุการแพทย์เพื่อใช้สนับสนุนการ

ใหบ้ริการผู้ปว่ยส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ 

ใน รพ.

หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 246

 วนัที่ 28/6/2562

เช่าเคร่ืองพมิพส์ าเนา ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2562
ร้านแทป็อิงค

ใบส่ังซ้ือเลขที่       

 วนัที่ 25/6/2562

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2562
หจก.นิวโชคอ านวย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 244

 วนัที่ 28/6/2562

ซ้ือวสัดุการแพทย์เพื่อใช้สนับสนุนการ

ใหบ้ริการผู้ปว่ยส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ 

ใน รพ.

หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 247

 วนัที่ 28/6/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ใหบ้ริการผู้ปว่ย

และญาติที่มาใช้บริการ รพ.
ร้าน ณัฐณิชา

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 248

 วนัที่ 28/6/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กรฎาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

107 480.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.คลังไฟฟา้ จก. 480.00         480.00        
คุณสมบติัตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้ซ่อมโคมไฟดูฟล์ิมยู

นิตท าฟนัที่เสีย ของงานทนัตกรรม
บ.คลังไฟฟา้ จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่     

วนัที่ 27/6/2562


