
1 5,000.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

5,000.00     5,000.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

2 78,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 78,000.00   78,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

3 3,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.บีบีทีเคมอคอล 3,500.00     3,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

4 270.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายนานา 270.00       270.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

5 850.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเดลต้า 850.00       850.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

6 6,420.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์ทิพยืเนตร 6,420.00     6,420.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

7 500.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

500.00       500.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล ร้านป้ายนานา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 150-1/2565  
      วันท่ี 7/1/2565

ค่าบริการต่อายุhosting ของ
ระบบคอมพิวเตอร์

บ.ไทยเดลต้า
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 151/2565     
   วันท่ี 7/1/2565

หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 148/2565     
   วันท่ี 6/1/2565

ซ้ือวัสดุประปา บ.บีบีทีเคมอคอล
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 149-1/2565  
      วันท่ี 6/1/2565

จ้างเหมาบริการก้ันห้องหอ
ผู้ป่วยในหญิง

นายนพพร มอญไข่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 149/2565     
   วันท่ี 6/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

จ้างเหมาบริการพิมพ์ส าเนา
แบบคัดกรองโควิด-19

หจก.โรงพิมพ์ทิพยืเนตร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 151-1/2565  
      วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 152-1/2565  
       วันท่ี 7/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 2,990.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 2,990.00     2,990.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

9 20,319.96     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 20,319.96   20,319.96    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

10 20,117.39     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 20,117.39   20,117.39    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

11 17,046.27     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงใหม่ 17,046.27   17,046.27    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

12 126,260.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อะแวร์คอปอเรช่ัน 126,260.00  126,260.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

13 12,061.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 12,061.00   12,061.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

14 51,895.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ลลิตา พีพีโอ 51,895.00   51,895.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บ.ออฟฟิศเมท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 153-1/2565  
      วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน บ.ออฟฟิศเมท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 154-1/2565  
      วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุงานบ้าน บ.ลลิตา พีพีโอ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 163/2565     
   วันท่ี 11/1/2565

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน
 ขม 8914 ชม

บ.โตโยต้าเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 156-1/2565  
      วันท่ี 7/1/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านเพ่ือนนักเรียน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160-1/2565  
      วันท่ี 10/1/2565

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน
 ขค 7160 ชม

บ.โตโยต้าเชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  159/2565    
   วันท่ี 7/1/2565

ค่าบริการต่ออายุก าจัดไวรัส
ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล

บ.อะแวร์คอปอเรช่ัน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 160/2565     
  วันท่ี 10/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 1,400.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรพรรณ ศรีเจริญ 1,400.00     1,400.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

16 9,202.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ธัญธรเทคโนซายน์ 9,202.00     9,202.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

17 6,800.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

6,800.00     6,800.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

18 2,800.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

2,800.00     2,800.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

19 5,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางปรานอม อารีโอ๊ต 5,500.00     5,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

20 8,500.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางมยุรี กิตติ 8,500.00     8,500.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

21 1,050.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางอรพรรณ ศรีเจริญ 1,050.00     1,050.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.บ้าน
แหวน

นางอรพรรณ ศรีเจริญ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 165/2565     
   วันท่ี 11/1/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.
หนองไคร้

นส.พัชราภรณ์ ปวน
สวรรค์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 173/2565     
    วันท่ี 12/1/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.สัน
ผักหวาน

นางปรานอม อารีโอ๊ต
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 174-1/2565  
      วันท่ี 13/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ประปา หจก.ธัญธรเทคโนซายน์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 166/2565     
   วันท่ี 12/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 170/2565     
   วันท่ี 13/1/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.บ้าน
สันทราย

นางมยุรี กิตติ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 175/2565     
    วันท่ี 14/1/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.ส.ต.บ้าน
แหวน

นางอรพรรณ ศรีเจริญ
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 176/2565     
    วันท่ี 17/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

22 900.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสมศรี สุภาศรี 900.00       900.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

23 600.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางนุชดา จันทร์อ้าย 600.00       600.00        
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

24 9,300.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

9,300.00     9,300.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

25 9,600.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

9,600.00     9,600.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

26 18,796.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 18,796.00   18,796.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

27 183,239.64    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 183,239.64  183,239.64  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

28 8,105.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 8,105.00     8,105.00      
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI หางดง

นางสมศรี สุภาศรี
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 176-1/2565  
      วันท่ี 17/1/2565

จ้างเหมาบริการประกอบ
อาหารผู้ป่วย HI รพ.สต.หนอง
ควาย

นางนุชดา จันทร์อ้าย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 178-1/2565  
      วันท่ี 18/1/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านเพ่ือนนักเรียน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 180-1/2565  
     วันท่ี 21/1/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน บ.ออฟฟิศเมท
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 188/2565     
    วันท่ี 28/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 179/2565     
   วันท่ี 19/1/2565

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
หจก.กุลภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 180/2565     
   วันท่ี 21/1/2565

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านเพ่ือนนักเรียน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 190/2565     
   วันท่ี 28/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

29 45,000.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพพร มอญไข่ 45,000.00   45,000.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

30 42,950.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายสมพร ปัญญา 42,950.00   42,950.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

31 152,403.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กโภชนา 152,403.00  152,403.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

32 10,432.50     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์ทิพยืเนตร 10,432.50   10,432.50    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

33 69,451.32     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.แอสเสทเวิด์เวกซ์ จก. 69,451.32   69,451.32    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

34 32,555.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่โพลสตาร์ 32,555.00   32,555.00    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

35 142,821.29    ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปิงอ๊อกซิเจน 142,821.29  142,821.29  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการเปล่ียนสาร
กรองน้ าระบบบ าบัดน้ าเสีย

นายสมพร ปัญญา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  193/2565    
    วันท่ี 31/1/2565

จ้างเหมาประกอบอาหาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหางดง
วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

ร้านเล็กโภชนา
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 193-1/2565  
      วันท่ี 31/1/2565

จ้างเหมาเปล่ียนช้ันเติมอากาศ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

นายนพพร มอญไข่
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 192/2565     
   วันท่ี 31/1/2565

ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

บ.เชียงใหม่โพลสตาร์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  201/2565    
   วันท่ี 31/1/2565

ซ้ืออ๊อกซิเจนประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565

หจก.แม่ปิงอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
202-203/2565              
วันท่ี 31/1/2565

จ้างเหมาบริการท าคู่มือ
มาตราฐานโรงพยาบาล

หจก.โรงพิมพ์ทิพยืเนตร
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 194/2565     
   วันท่ี 31/1/2565

จ้างเหมาซักผ้าประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

บ.แอสเสทเวิด์เวกซ์ จก.
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 194-1/2565  
       วันท่ี 31/1/2565



                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ /ครุภัณฑ์ท่ัวไป ในรอบเดือน มีนาคม  2565                                           แบบสขร 1
โรงพยาบาลหางดง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง

 
ราคา
กลาง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีจัดซ้ือ/

จ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

36 57,499.60     ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์ 57,499.60   57,499.60    
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

37 148,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.นิวโชคอ านวย 148,500.00  148,500.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

38 494,180.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต 494,180.00  494,180.00  
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อก าหนด

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565

บ.นิวโชคอ านวย
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 205/2565     
 วันท่ี 31/1/2565

ค่าบริการส่ือสารโรคมนาคม
เดือน กุมภาพันธ์ 2565

บ.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 206/2565     
 วันท่ี 31/1/2565

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

หจก.พนาพนธ์
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 204/2565     
 วันท่ี 31/1/2565


