
1 25,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีวพี ีเทคโนโลยี 25,000.00    25,000.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

2 1,335.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าย ป.ปยิะวสัดุ

ก่อสร้าง

1,335.00      1,335.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

3 2,657.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

2,657.00      2,657.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

4 10,500.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน พเีอสอาร์ เซอร์วสิ 10,500.00    10,500.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

5 19,585.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 19,585.00    19,585.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

6 8,449.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 8,449.00      8,449.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

7 2,496.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 2,496.00      2,496.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงาน

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการ

competencyบคุลากรทกุระดับ

ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/32562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน พเีอสอาร์ 

เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102     

  วนัที่ 11/3/2562

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

จัดซ้ือค่าโปรแกรม Smart office

เพื่อ ใหก้ารแก้ปญัหาระบบทาง

การเงินที่ชัดเจนขึ้น ของ รพ.

บ.ซีวพี ีเทคโนโลยี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100     

   วนัที่ 4/3/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ท าชั้นวางของ

ชั้นดาดฟา้งานบนิหารทั่วไป

ร้าย ป.ปยิะวสัดุ

ก่อสร้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/3/2562

                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562                                               สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วนัที ่9 เมษายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง  วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/

จ้าง



8 325.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 325.00        325.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

9 4,815.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจีพีเอส 
แทรกเกอร์ คอร์
เปอเรชั่น จ ำกัด

4,815.00      4,815.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

10 3,210.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจีพเีอส แทรก

เกอร์ คอร์เปอเรชั่น 

จ ากัด

3,210.00      3,210.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

11 1,180.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 1,180.00      1,180.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้พน่ก าจัด 

ปอ้งกัน ปลวก มด และแมลง อื่นๆ

บริเวณในหอ้งและรอบๆงาน

สุขภาพจิตและยาเสพติด

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562

ช าระค่าบริการสัญญาณ GPS รายป ี  

 เพื่อ ด าเนินการเบกิจ่ายค่าบริการ

ระบบติดตามยานพาหนะแบบ 

Online ส าหรับรถพยาบาล จ านวน 3

 คัน ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ / 

ขษ 1653 เชียงใหม่ / ขม 8914 

เชียงใหม่

บ.ไทยจีพเีอส แทรก

เกอร์ คอร์เปอเรชั่น 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562

ค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณ

เพื่อ ใช้ด าเนินการระบบติดตาม

ยานพาหนะแบบ Online ส าหรับ

รถพยาบาล จ านวน 3 คัน               

 ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ /      

ขม 8914 เชียงใหม่ / ขษ 1653 

เชียงใหม่

บ.ไทยจีพเีอส แทรก

เกอร์ คอร์เปอเรชั่น 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562

ซ้ือวสัดุบริโภค เพื่อใช้ท าน้ ายาบว้น

ปากของงานเภสัชกรรม

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562



12 2,498.45     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 2,498.45      2,498.45      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

13 4,200.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อีทซีี ซัพพลาย 4,200.00      4,200.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

14 751.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

751.00        751.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

15 250.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี 250.00        250.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

16 642.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นานา แมชชีนพาร์ท

 จก.

642.00        642.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

17 823.50       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

        823.50 823.50        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

วสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการ

พฒันาองค์ความรู้ด้านการใช้ยา

สมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล เขตอ าเภอหางดง ของ

งานแพทย์แผนไทย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมเตียง

ผู้ปว่ย W.หญิง

ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562

ซ้ือ วสัดุส านักงาน เพื่อใช้เปล่ียนล้อ

รถเข็นฉีดยา 2 คัน ของ W.ชาย

บ.นานา แมชชีน

พาร์ท จก.

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานเภสัชกรรม

ร้าน อีทซีี ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคด้วย

การแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุในเขต

อ าเภอหางดงด้วยการท าสมาธบิ าบดั

และกายบริหารทา่ฤาษดัีดตน ของ

งานแพทย์แผนไทย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อ ใช้เปล่ียนชุดโคม

ไฟส่องสวา่ง ทางเดินรถที่หน้าโรง

ประกอบอาหารถึงบริเวณลานจอดรถ

ส่งผู้ปว่ยหน้าศูนย์เปล ที่โคมไฟส่อง

สวา่งชุดเดิมช ารุดมีสนิมขึ้นและผุพงั

อาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ ญาติ 

และผู้ปว่ยได้

หจก.โชตนาการไฟฟา้ ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562



18 10,800.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านมณีวงศ์โฆษณา 10,800.00    10,800.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

19 4,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

4,600.00      4,600.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

20 21,320.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

21,320.00    21,320.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

21 3,048.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป 3,048.00      3,048.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

22 29,104.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเค็ม จก. 29,104.00    29,104.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

23 18,688.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 18,688.00    18,688.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

24 3,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 3,000.00      3,000.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107     

  วนัที่ 15/3/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ใส่ยาใหผู้้ปว่ย

ของงานเภสัชกรรม

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงานซักฟอก ของ

 รพ.

บ.เอ็กโคเค็ม จก. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106     

  วนัที่ 15/3/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานของงานพสัดุ

ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานของงานพสัดุ

ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105     

  วนัที่ 14/3/2562

จ้างเหมาบริการท าแผนที่หมู่บา้น

จ านวน 9 หมู่บา้น ในเขต ต.หางดง

เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิง

ปฏบิติัการจัดท าข้อมูลหมู่บา้น ต าบล

หางดง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่

 2562

ร้านมณีวงศ์โฆษณา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104     

  วนัที่ 14/3/2562



25 12,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นาคราชวอเตอร์ 12,000.00    12,000.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

26 2,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี 2,500.00      2,500.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

27 980.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 980.00        980.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

28 1,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมการพมิพ์ 1,000.00      1,000.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

29 1,380.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

1,380.00      1,380.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

30 14,500.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอ็นเมดิคอล 14,500.00    14,500.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

31 100.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ ์

เชียงใหม่

100.00        100.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ หจก.พนาพนธ ์

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/3/2562

วสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่าง ใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

วสัดุส านักงาน  

เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของ

ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

ร้าน ซีเอ็นเมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110     

  วนัที่ 15/3/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้วดัคลอรีนน้ า ที่

งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

จ้างท าโปสเตอร์

เพื่อใช้ส่ือสารในการผสมยาและใช้ยา

ฉีดใหก้ับผู้ปว่ยได้อย่างปลอดภยัและ

เหมาะสม

ร้านเฉลิมการพมิพ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อแก้ไขปรับปรุง

ทอ่น้ าและประตูน้ าของระบบกรอง

น้ าประปา โดยการเปล่ียนทอ่น้ าและ

เปล่ียนประตูน้ าที่ช ารุด เนื่องจาก

ประตูเปดิ/ปดิน้ าทิ้งช ารุดไม่สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ ที่งานบอ่บ าบดัน้ า

เสีย

บ.นาคราชวอเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108     

  วนัที่ 15/3/2562

จ้างเหมาบริการท า ฝาตะแกรงเหล็ก

ปดิบอ่วาล์วน้ า ที่งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย

นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี ใบส่ังซ้ือเลขที่  109    

  วนัที่ 15/3/2562



32 1,800.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 1,800.00      1,800.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

33 1,928.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟา้ 1,928.00      1,928.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

34 139,340.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์ ซิสเต็ม

เมอร์ กรุ๊ป

139,340.00  139,340.00  คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

35 570.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Lambretta 

Shop

570.00        570.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

36 120.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Lambretta 

Shop

120.00        120.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

37 599.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Lambretta 

Shop

599.00        599.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

วสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยจ่ายกลาง 

ร้าน Lambretta 

Shop

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562

วสัดุงานบา้นเพื่อใช้ตรวจช่องปาก 

กรณีไฟดับ และออกหน่วย ที่งาน

ทนัตสาธารณสุข

ร้าน Lambretta 

Shop

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562

วสัดุงานบา้นเพื่อใช้เพื่อคีบผ้าเปื้อน

และผ้าสะอาดเข้าไปในเคร่ืองซักผ้าที่

งานซักฟอก

ร้าน Lambretta 

Shop

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน

เพื่อใช้ติดต้ังเบอร์โทรศัพทภ์ายในเพิ่ม

 1 เบอร์ ที่งานแผนงานเปน็ศูนย์ call 

center ของ IT เพื่อการติดต่อ

ประสานงาน

หจก.โชตนาการไฟฟา้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112     

 วนัที่ 19/3/2562

จ้าง เหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ

เพื่อ เปน็การบ ารุงรักษาไม่ให้

เคร่ืองปรับอากาศท างานหนัก หยุด

การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่สะสม

อยู่ในเคร่ืองปรับอากาศ และไม่ใหเ้กิด

การอุดตันของแผงคอยล์เย็น แผง

คอยล์ร้อน ทอ่น้ าทิ้ง 

บ.นอร์ทเทอร์ ซิสเต็ม

เมอร์ กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113     

 วนัที่ 19/3/2562

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

เพื่อใช้ติดต้ังเบอร์โทรศัพทภ์ายในเพิ่ม

 1 เบอร์ ที่งานแผนงานเปน็ศูนย์ call 

center ของ IT เพื่อการติดต่อ

ประสานงาน

หจก.โชตนาการไฟฟา้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111     

   วนัที่ 19/3/2562



38 4,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง รานสมพร ปญัญา 4,500.00      4,500.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

39 145.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสบเีค กระจก

อลูมีเนียม

145.00        145.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

40 523.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณอิเลคทริค 523.00        523.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

41 23,271.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเทอร์ ซิสเต็ม

เมอร์ กรุ๊ป

23,271.00    23,271.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

42 850.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล 850.00        850.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

43 598.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Lambretta 

Shop

598.00        598.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

44 19,159.85   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล 19,159.85    19,159.85    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

วสัดุงานบา้น เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ทาง

แพทย์ ที่งานทนัตสาธารณสุข 

ร้าน Lambretta 

Shop

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116     

   วนัที่ 22/3/2562

จ้างเหมาบริการเพื่อ ติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากชุดแฟน

คอยล์เย็นช ารุดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

ไม่คุ้มเมื่อเปรียบเทยีบกับการติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศชุดใหม่แทน ของ

งานศูนย์ยานพาหนะ 

บ.นอร์ทเทอร์ ซิสเต็ม

เมอร์ กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114     

   วนัที่ 21/3/2562

วสัดุส านักงานเพื่อใช้ใส่เอกสารที่งาน

ทนัตสาธารณสุข

บ.ซีโอแอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115     

  วนัที่ 21/3/2562

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมประตูหอ้ง

 ANC กลุ่มงานเวชปฏบิติัครอบครัว

และชุมชน

ร้าน เอสบเีค กระจก

อลูมีเนียม

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้าง

จ้านของงานโภชนาการ

ร้านรุ่งอรุณอิเลคทริค ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562

จ้างเหมาบริการ เพื่อ เปล่ียนชักโครก

หอ้งน้ าผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก

ตัวชักโครกแตกร้าวและอุปกรณ์

เส่ือมสภาพท าใหเ้วลากดชักโครกแล้ว

มีน้ าร่ัวซึมออกมา ที่งานกายภาพบ าบดั

รานสมพร ปญัญา ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562



45 25,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

25,000.00    25,000.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

46 1,480.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 1,480.00      1,480.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

47 5,052.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

5,052.00      5,052.00      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

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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ งานทนัตกรรม

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                      

นส.สุรภ ีมานะสกุลพงษ ์ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในหญิง

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน

 รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 19/3/2562

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์

 ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังาน

ที่ บอ่บ าบดั ของ รพ.

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ทดแทน

เก้าอี้เก่าที่ช ารุดซ่อมไม่ได้และซ้ือ

ทดแทนเนื่องจากเก้าอี้ในหอ้งประชุมมี

ไม่เพยีงพอ ที่หอ้งประชุมชั้น 5 

ร้าน กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่  117    

  วนัที่ 22/3/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 19/3/2562



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

ตามข้อก าหนด

54 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

55 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00    15,960.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบ

คอมพวิเตอร์ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในหญิง

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ระเบยีน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายอนุสรณ์ ประจงกิจ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ ศูนย์เปล

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562



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

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

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                         

นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง 

พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

ยานพาหนะ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

ผ่าตัด

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ใน

ชาย

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งาน

อุบติัเหตุและเฉิน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562



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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

68 3,360.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 3,360.00      3,360.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

69 12,240.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 12,240.00    12,240.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

70 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00    10,200.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                        

นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/2/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังาน

ที่ การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้ง

คลอด

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 

ปฏบิติังานที่ งานรังสีการแพทย์

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่

 ศูนย์ยานพาหนะ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562



71 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00    10,200.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

73 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

74 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00    15,960.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

75 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00    15,960.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

76 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                     

นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง 

นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ 

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     นาย

วรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงาน

ขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

 งานทนัตสาธารณสุข

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน

 ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ 

ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุ

ทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัและครอบครัว

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562



77 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

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

ตามข้อก าหนด

79 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

80 10,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 10,200.00    10,200.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

81 15,960.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 15,960.00    15,960.00    คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

82 3,990.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี 3,990.00      3,990.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

83 445.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี 445.00        445.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

วสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมแซมพดัลม

ติดเพดานที่ช ารุด ที่ศูนย์เปลและฝ่าย

แผนงาน

ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า

 ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

วสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้ซ่อมกระด่ิงเรียก

เจ้าหน้าที่ ของหอ้งตรวจผู้ปว่ยนอก 

หอ้งตรวจ 1 ถึงหอ้งตรวจ 6 ที่ช ารุด

ร้าน เอ็น.เอ็ม.พี ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                     

นายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง 

ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ                       

นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้

ในชาย

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562



84 1,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี 1,500.00      1,500.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

85 570.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีลานนา 570.00        570.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

86 2,800.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีลานนา 2,800.00      2,800.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

87 4,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ศรีสังสิทธิ

สันติ

4,600.00      4,600.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

88 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการเพื่อใช้เปล่ียนมอเตอร์

ไฟฟา้ 3 เฟส ขนาด ½ HP ความเร็ว 

1,450 รอบ/นาท ีของพดัลมดูด

อากาศในหอ้งท าคลอดที่มอเตอร์ซ๊อต 

ไม่สามารถเปดิใช้งานได้

นายพรชัย ศรีสังสิทธิ

สันติ

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ

ผู้ปว่ยในพเิศษ

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

วสัดุก่อสร้างเพื่อน าไปต่อกับสาย

เคร่ืองช่วยหายใจ Bird Ventilator ที่

มีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถต่อใช้งานได้

เนื่องจากต้องใช้ตัวต่อในการใช้งาน ที่

งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

หจก.เอ็มอีลานนา ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

วสัดุช่างซ่อมบ ารุงเพื่อ น าไปต่อใช้

งานแก๊สอากอนกับชุดเคร่ืองเชื่อมอา

กอน เนื่องจากชุดเกจ์โฟลวม์ิเตอร์

ส าหรับแก๊สอากอนที่ใช้งานอยู่ปจัจุบนั

เสีย เวลาต่อใช้งานท าใหแ้ก๊สอากอน

ร่ัวและหมดเร็ว

หจก.เอ็มอีลานนา ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

จ้าง ซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อ ซ่อมแซมประตูกระจกหอ้งน้ าผู้

พกิารที่งานผู้ปว่ยนอก เนื่องจาก

ประตูกระจกแตก

นายวรีะพนัธ ์ยาวธิี ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118     

 วนัที่ 25/3/2562



89 7,590.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 7,590.00      7,590.00      คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

90 406.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็นทรัลอะไหล่ 406.00        406.00        คุณสมบติัตรง

ตามข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ                          

 นส.เกตสรี เสริมปญัญากุล ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งาน

หอ้งคลอด

- ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ซ่อมตู้ท าน้ า

เย็นของงาน NCD ที่เสีย

ร้าน เซ็นทรัลอะไหล่ ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562


