
1 4,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นส.ศิริพรรณ มะณี 4,500.00     4,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

2 125.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกร 125.00       125.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

3 4,815.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เวนเนอร์ไทยแลนด์ 4,815.00     4,815.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

4 4,800.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

4,800.00     4,800.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

5 2,700.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ มังทา 2,700.00     2,700.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

6 3,745.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โฮมเทคเอ็นจินีโอ 3,745.00     3,745.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

7 1,020.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 1,020.00     1,020.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาประกอบอาหาร
ผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.หนองไคร้

นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 215-1/2565  
       วันท่ี 3/2/2565

จ้างเหมาท าไม้ดามขา นายสมศักด์ิ มังทา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 216/2565     
   วันท่ี 3/2/2565

นส.ศิริพรรณ มะณี
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 211/2565     
    วันท่ี 1/2/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บ.เวนเนอร์ไทยแลนด์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 215/2565     
   วันท่ี 3/2/2565

จ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองทะเบียน คพว.655

ร้านช่างกร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 213/2565     
   วันท่ี 1/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.น้ า
แพร่

จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค
ระบบโทรศัพท์ของ รพ.

บ.โฮมเทคเอ็นจินีโอ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  217/2565    
   วันท่ี 3/2/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านเพ่ือนนักเรียน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  218/2565    
    วันท่ี 3/2/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 21,947.84     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 21,947.84   21,947.84    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

9 3,720.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์การไฟฟ้า 3,720.00     3,720.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

10 57,100.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นส.ทัศนีย์ เขียน
ประเสริฐ

57,100.00   57,100.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

11 1,750.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ชิชาง 1,750.00     1,750.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

12 200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงศ์ ปินตาอยู่ 200.00       200.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

13 5,969.99       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 5,969.99     5,969.99      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

14 5,000.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางนิตยา วง์บุญทา 5,000.00     5,000.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ทะเบียน ขษ 
1653 ชม

บ.โตโยต้า เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 218-1/2565  
      วันท่ี 4/2/2565

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้านนิวัฒน์การไฟฟ้า
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  219/2565    
    วันท่ี 4/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.สต.ต้น
เกว๋น

นางนิตยา วง์บุญทา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  222-1/2565 
       วันท่ี 7/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.สัน
ผักหวาน

นส.ทัศนีย์ เขียน
ประเสริฐ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 220-1/2565  
       วันท่ี 4/2/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บ.ออฟฟิศเมท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 222/2565     
   วันท่ี 7/2/2565

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ บ.ชิชาง
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 221/2565     
   วันท่ี 9/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI หางดง

นายวุฒิพงศ์ ปินตาอยู่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 221-1/2565  
       วันท่ี 7/2/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 6,000.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

6,000.00     6,000.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

16 1,335.36       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.มิตซูเชียงใหม่ 1,335.36     1,335.36      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

17 3,210.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์ทิพย์เนตร 3,210.00     3,210.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

18 23,400.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางมยุรี กิติ 23,400.00   23,400.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

19 77,040.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ลลิตา พีพีโอ 77,040.00   77,040.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

20 2,996.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วาคิณ ซัพพลาย 2,996.00     2,996.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

21 1,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

1,500.00     1,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 223/2565     
   วันท่ี 7/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.สต.หนอง
แก๋ว

นางมยุรี กิติ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 225-1/2565  
      วันท่ี 9/2/2565

ซ้ือกล่องขยะติดเช้ือ บ.ลลิตา พีพีโอ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 226/2565     
   วันท่ี 11/2/2565

จ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ทะเบียน งว 
5657ชม

บ.มิตซูเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 223-1/2565  
      วันท่ี 9/2565

จ้างถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
โควิด-19

หจก.โรงพิมพ์ทิพย์เนตร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 225/2565     
  วันท่ี 9/2/2565

จ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศของงาน
ชันสูตร

บ.วาคิณ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 226-1/2565  
      วันท่ี 11/2/2565

จ้างเหมาบริหารประกอบ
อาหาร Hi รพ.ส.ต.หนองไคร้

นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 227/2565     
   วันท่ี 10/2/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

22 7,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสุณิสา รังทะษี 7,500.00     7,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

23 13,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสมศรี อาริยะวงศ์ 13,500.00   13,500.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

24 1,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางศิริวลี มะโนวันนา 1,500.00     1,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

25 11,550.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางมยุรี กิติ 11,550.00   11,550.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

26 126,629.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กโภชนา 126,629.00  126,629.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

27 7,998.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟ้า 7,998.00     7,998.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

28 2,410.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วิส 2,410.00     2,410.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริหารประกอบ
อาหาร Hi รพ.ส.ต.บ้านต้นแก้ว

นางสุณิสา รังทะษี
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 228/2565     
   วันท่ี 10/2/2565

จ้างเหมาบริหารประกอบ
อาหาร Hi รพ.ส.ต.ขุนคง

นางสมศรี อาริยะวงศ์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 229/2565     
   วันท่ี 11/2/2565

จ้างเหมาประกอบอาหารให้
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหางดง
วันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 2565

ร้านเล็กโภชนา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 232-1/2565  
     วันท่ี 15/2/2565

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หจก.โชตนาการไฟฟ้า
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  233/2565    
    วันท่ี 17/2/2565

จ้างเหมาบริหารประกอบ
อาหาร Hi รพ.ส.ต.บวกครก

นางศิริวลี มะโนวันนา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 229-1/2565  
      วันท่ี 11/2/2565

จ้างเหมาประกอบอาหาร
ผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.บ้านสันทราย

นางมยุรี กิติ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 230/2565     
   วันท่ี 12/2/2565

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.108 เซอร์วิส
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 234/2565     
   วันท่ี 17/2/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 มีนาคม  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

29 8,130.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอ่ียมเส็งพานิช 8,130.00     8,130.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

30 2,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วิส 2,500.00     2,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

31 37,450.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัฒน์พงศ์เซอร์วิส 37,450.00   37,450.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

32 8,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.กรีนคลูอินเตอร์เนช่ัน
แนล

8,500.00     8,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

33 10,200.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรทัย ศรีวงศ์ 10,200.00   10,200.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

34 3,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.บีบีทีเคมิคอล 3,500.00     3,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

35 11,693.39     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 11,693.39   11,693.39    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หจก.108 เซอร์วิส
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 237/2565     
   วันท่ี 17/2/2565

จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบ
ขอความช่วยเหลือของ
โรงพยาบาลหางดง

ร้านพิพัฒน์พงศ์เซอร์วิส
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 243/2565     
   วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง หจก.เอ่ียมเส็งพานิช
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 236/2565     
   วันท่ี 17/2/2565

ซ้ือวัสดุประปา บ.บีบีทีเคมิคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 255/2565     
   วันท่ี 25/2/2565

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน
 ขษ 1653 ชม

บ.โตโยต้า เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 225-1/2565  
       วันท่ี 25/2/2565

จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมพ่นไอ
น้ า

บ.กรีนคลูอินเตอร์
เนช่ันแนล

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 244/2565     
   วันท่ี 17/2/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหาร HI รพ.ส.ต.บ้านต้นแก้ว

นางอรทัย ศรีวงศ์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 250/2565     
    วันท่ี 18/2/2565


