
1 22,500.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ครัวแม่นิภา 22,500.00     22,500.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 132,990.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง กฤษณาเซอร์วสิ 132,990.00   132,990.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 4,821.60            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน แทป็อิงจ 4,821.60      4,821.60       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 31,764.34          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.นิวโชคอ านวย 31,764.34     31,764.34     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 55,000.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิส

เต็มส์ จ ากัด
55,000.00     55,000.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เช่าเคร่ืองพมิส าเนา ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2562
ร้าน แทป็อิงจ

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 31/10/2562

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562
หจก.นิวโชคอ านวย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 003  

 วนัที่ 31/10/2562

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยใน

โรงพยาบาลหางดงประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2562

ครัวแม่นิภา
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001  

 วนัที่ 31/10/2562

จ้างเหมาท าความสะอาดโรงพยาบาล

หางดงประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562
กฤษณาเซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002  

 วนัที่ 31/10/2562

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ

ระบบดิจิตอลทางการแพทย์ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล 

ซิสเต็มส์ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 004  

วนัที่ 31/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

6 32,152.27          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธเ์ชียงใหม่ 32,152.27     32,152.27     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

7 22,540.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 22,540.00     22,540.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 51,030.84          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน 51,030.84     51,030.84     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 820.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม 820.00         820.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุการแพทย์ เพื่อ ใช้สนับสนุนการ

ใหบ้ริการผู้ปว่ยที่ฝ่าย/งานต่างๆ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007  

 วนัที่ 31/10/2562

ซ้ือวสัดุการแพทย์ เพื่อ ใช้สนับสนุนการ

ใหบ้ริการผู้ปว่ยที่ฝ่าย/งานต่างๆ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 008  

วนัที่ 31/10/2562

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้เปน็เชื้อเพลิง

ส าหรับยานพาหนะในการประสานงาน

และใหบ้ริการส าหรับรับส่งผู้ปว่ย ของ 

รพ. ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

หจก.พนาพนธเ์ชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 006  

วนัที่ 31/10/2562

ซ้ือค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

บริษทั กสท.

โทรคมนาคม

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 328/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นายดุลยวตั 

สุภาวงค์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ บอ่บ าบดั ของ รพ.

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

11 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

13 175,560.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 175,560.00   175,560.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ  ต้ังแต่เดือน 

พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563  

นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา ต าแหน่ง 

พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่       งาน

ทนัตกรรม

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นส.กัลยาณี 

แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง นักวชิาการ

สาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติั

ครอบครัวและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563   นส.สกุนี 

เผือกขาว ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ งานเวชระเบยีน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

14 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 112,200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 112,200.00   112,200.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ธมลวรรณ 

เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นายนิรนนท ์

กาบจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นายสรรพสิทธิ์

 สุรศาสตร์พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

โสตทศันศึกษา ปฏบิติังานที่งานบริหาร

ทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ปรานอม 

ตาสุวรรณ ต าแหน่ง พนักงานบริการ  

ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

18 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

19 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 47,520.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 47,520.00     47,520.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายเอกลักษณ์

 ก๋องมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นายกิตติคุณ 

ชัยสาพสิริกุล ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์

 ปฏบิติังานที่งานรังสีการแพทย์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2563

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายธรีพงค์ 

ทรายมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.วฒันา วนา

เจือภมูิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 134,640.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 134,640.00   134,640.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

23 112,200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 112,200.00   112,200.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

24 10,200.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,200.00     10,200.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

25 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ

 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่

 งานพสัดุทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ภศัรา วง

ศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัต

สาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานทนัต

สาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ศิริลักษณ์ 

อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

และบญัชี ปฏบิติังานที่ การเงิน ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563    นส.เกษณี 

อริยะ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

26 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

29 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายวรวฒัน์ 

ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  

ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.พรพรรณ 

แก้วปญัญาเพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.จีลดา 

ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563   นส.สุวรณี 

จันทร์ดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

30 112,200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 112,200.00   112,200.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

31 175,560.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 175,560.00   175,560.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

32 112,200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 112,200.00   112,200.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายนพกฤษณ์

 นวลปนัยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ 

ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.รัตนาภรณ์

 ตุ้ยค า ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์

 ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์ ฝ่าย

แผนงานและยุทธศาสตร์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายกรกฎ 

วรรณประสิทธิ ์ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

คอมพวิเตอร์ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์ ฝ่ายแผนงานและ

ยุทธศาสตร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

33 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 112,200.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 112,200.00   112,200.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

35 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

36 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563                   

นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ย

ในพเิศษ

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ศิริพร บญุ

มา ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งาน

จ่ายกลาง

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  วา่ที่ร้อยตรี

วชิญา สุรินทร์เปา ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ปฏบิติังานที่ งาน

เวชปฏบิติัและชุมชน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.ธนัญญา 

เสาทอง ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่

งานจ่ายกลาง/ซักฟอก

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

37 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

38 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

39 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

40 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นส.หตัถภรณ์ 

แสงเพชรไพบรูณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ ปฏบิติังานที่หอ้งคลอด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายอธวิฒัน์ 

แตงสีต าแหน่ง พนักงานเปล ปฏบิติังาน

ที่ศูนย์เปล กลุ่มงานอุบติเหตุและฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายกอบ

เกียรติ แซ่ย้าง ต าแหน่งพนักงานบริการ

 ปฏบิติังานที่หอ้งผ่าตัด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายชินวตัร 

เต๋จ๊ะนัง ต าแหน่ง พนักงานเปล 

ปฏบิติังานที่ศูนย์เปล กลุ่มงานอุบติัเหตุ

และฉุกเฉิน

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

42 83,490.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 83,490.00     83,490.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

43 187,000.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 187,000.00   187,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

44 198,000.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 198,000.00   198,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นางสาวนวพร

 วรรณประสิทธิ ์ ต าแหน่งพยาบาล

วชิาชีพ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นางสาววชิชุดา

 แก้วน้อย ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 

ปฏบิติังานที่งานรังสีการแพทย์

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นายนพนันท ์

ดวงต๊ิบ ต าแหน่งพนักงานบริการ 

ปฏบิติังานที่หอ้งผ่าตัด

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นางสาวกรรณิ

ดา จิราภรณ์เทว ีต าแหน่งผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 28/10/2562


