
1 26,125.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.บางกอกเมดิคอล

ซอฟแวร์ จ ากัด
26,125.00     26,125.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 400.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อีทซีี ซัพพลาย 400.00         400.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 2,996.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วาคิณ ซัพพลาย 2,996.00      2,996.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 856.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีเอช.นิค จ ากัด 856.00         856.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 2,673.93            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดิท โซลูชั่น จ ากัด 2,673.93      2,673.93       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ค่าบริการเช่าพื้นที่ hosting ของ รพ บ.เอ็นดิท โซลูชั่น จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

หอ้งพเิศษ 403 / 405 ของหอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

บ.วาคิณ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 2/12/2562

ค่าบริการต่ออายุ Domain name ของ 

รพ.
บ.ท.ีเอช.นิค จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ค่าบริการต่ออายุ HosXp
บ.บางกอกเมดิคอล

ซอฟแวร์ จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039  

 วนัที่ 6/12/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน อีทซีี ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 2/12/2562

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

6 8,432.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนนักเรียนเชียงใหม่ 8,432.00      8,432.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

7 3,300.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 3,300.00      3,300.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 710.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 710.00         710.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 8,308.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 8,308.00      8,308.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 360.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 360.00         360.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 042  

วนัที่ 18/12/2562

ซ้ือวสัดุบริโภค เพื่อใหบ้ริการผู้ปว่ยที่พกั

รักษาตัวใน รพ.
ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  16/12/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุงของ รพ.
ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  040 

วนัที่ 18/12/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

11 5,720.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 5,720.00      5,720.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 7,400.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีท ีโปรดักส์ 7,400.00      7,400.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

13 2,460.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 2,460.00      2,460.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

14 23,500.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน อีทซีี ซัพพลาย 23,500.00     23,500.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 1,000.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล 1,000.00      1,000.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานการเงินผู้ปว่ยนอก 

ของ รพ.

บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ

คอล

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  16/12/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ

ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานเภสัชกรรมบริการ 

ของ รพ.

ร้าน อีทซีี ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 042  

วนัที่ 18/12/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 043  

วนัที่ 18/12/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน ซีท ีโปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 044  

วนัที่ 18/12/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

16 6,300.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านซีทโีปรดักส์ 6,300.00      6,300.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 16,650.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 16,650.00     16,650.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

18 22,256.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด 22,256.00     22,256.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

19 2,450.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 2,450.00      2,450.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 4,250.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 4,250.00      4,250.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 3,210.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ชม. 3,210.00      3,210.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขษ 

1653 ชม

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 049   

  วนัที่ 18/12/2562
บ.โตโยต้า ชม.

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุง ใน รพ.
ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 16/12/2562

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุงของ รพ.
ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  16/12/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 047  

 วนัที่ 18/12/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอก ใน รพ.
บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 048  

วนัที่ 18/12/2562

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ใน 

รพ.และ รพ.ส.ต.

ร้านซีทโีปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 046  

 วนัที่ 18/12/2563



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

22 1,070.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วาคิณ ซัพพลาย 1,070.00      1,070.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

23 3,000.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.สกายวอเตอร์ 3,000.00      3,000.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

24 288,000.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.รักษาความปลอดภยัเค

รียร์ต้ิง
288,000.00   288,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

25 7,800.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิคฯ 7,800.00      7,800.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมารักษาความปลลอดภยัของ

โรงพยาบาลหางดง ประจ างบประมาณ 

2563

บ.รักษาความ

ปลอดภยัเครียร์ต้ิง

สัญญาเลขที่ 1/2563

 วนัที่  25/12/2562

ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ล้างท า

ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และใช้

ในงานซ่อมอื่นๆ ในโรงพยาบาลหางดง

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิคฯ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 050  

วนัที่ 27/12/2562

ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้เก็บวคัซีน

ของคลังยาเวชภณัฑ์
บ.วาคิณ ซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  17/12/2562

ซ่อมครุภณัฑ์ประปา เพื่อซ่อมทอ่น้ าของ

ระบบเคร่ืองกรองน้ า RO ของงานจ่าย

กลาง

บ.สกายวอเตอร์
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 18/12/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

26 132,990.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กฤษณาเซอร์วสิ1999 132,990.00   132,990.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 220,000.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง ครัวแม่นิภา 220,000.00   220,000.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 4,368.60            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านแทป็อิงค์ 4,368.60      4,368.60       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

29 38,436.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.นิวโชคอ านวย 38,436.00     38,436.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

30 14,125.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐณิชา 14,125.00     14,125.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

31 5,243.90            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอชซีซัพพลาย 5,243.90      5,243.90       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใหบ้ริการผู้ปว่ย

และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลหางดง
ร้าน ณัฐณิชา

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 054  

วนัที่ 27/12/2562

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 

มกราคม 2563
ร้านเอเอชซีซัพพลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 055  

วนัที่ 27/12/2562

เช่าเคร่ืองพมิ์ส าเนา ประจ าเดือน 

มกราคม 2563
ร้านแทป็อิงค์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 25/12/2562

จ้างเหมาก าจัดขะติดเชื้อ ประจ าเดือน 

มกราคม 2563
หจก.นิวโชคอ านวย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 053  

วนัที่  27/12/2562

จ้างเหมาท าความสะอาดโรงพยาบาล

หางดง ประจ าเดือนมกราคม 2563

หจก.กฤษณาเซอร์วสิ

1999

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 051  

 วนัที่ 27/12/2562

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยใน

โรงพยาบาลหางดง ประจ าเดือน 

มกราคม 2563

ครัวแม่นิภา
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 052  

วนัที่ 27/12/2562



เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 มกราคม 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

32 36,835.81          ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ ์เชียงใหม่ 36,835.81     36,835.81     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

33 6,770.96            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต 6,770.96      6,770.96       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 820.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม 820.00         820.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม

ประจ าเดือน มกราคม 2563
บ.กสท.โทรคมนาคม

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/12/2562

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของศูนย์ยานพาหนะ 

ประจ าเดือน มกราคม 2563

หจก.พนาพนธ ์เชียงใหม่
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 056  

วนัที่ 27/12/2562

ซ้ือค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม

ประจ าเดือน มกราคม 2563

บ.ทริปเปลิท ี

อินเทอร์เน็ต

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 057  

 วนัที่ 27/12/2562


