
1 18,700.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง 18,700.00     18,700.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 175,560.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 175,560.00   175,560.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 1,650.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,650.00      1,650.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 31,350.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด 31,350.00     31,350.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563  นางสาวเอื้อ

อารี ศุภวฒิุ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏบิติังานที่หอผู้ปว่ยในชาย

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 1/11/2562

จ้างเหมาบริการ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน

 2562 - กันยายน 2563 นายอิสรพงษ ์

ปนัทอง ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข

 ปฏบิติังานที่งานเวชปฏบิติัครอบครัว

และชุมชน (PCU)

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 1/11/2562

จ้างเหมาบริการ นางสาวรัตนา ใจทนง 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่

งานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน 

(ANC)

0
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 1/11/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซักฟอกของ

โรงพยาบาล

บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 020  

วนัที่ 19/11/2562

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

5 100.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวเิชียร 100.00         100.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

6 30,900.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วาคิณ ซัพพลาย 30,900.00     30,900.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

7 50,400.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน KK เคร่ืองเย็น 50,400.00     50,400.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 35,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษทั กู้ดสปดี 

คอมพวิเตอร์
35,000.00     35,000.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับพมิพใ์บ

อนุโมทนาบตัร
ร้านศรีวเิชียร

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 18/11/2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปล่ียน

ทดแทนเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเดิมที่

เสียของหอผู้ปว่ยในพเิศษ หอ้ง 404

บ.วาคิณ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 021  

วนัที่ 19/11/2562

ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อ ซ่อมเคร่ือง

ซักผ้าเคร่ืองที่ 2 เลขครุภณัฑ์ 

3510-012-0001/5  เคร่ืองที่ 4 เลข

ครุภณัฑ์ 3510-012-0001/8 เนื่องจาก

ไฟฟา้ลัดวงจร ท าใหเ้กิดไฟช๊อตภายใน

ตัวเคร่ือง อุปกรณ์ไฟฟา้ภายในไหม้ต้อง

เปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

ร้าน KK เคร่ืองเย็น
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 022  

 วนัที่ 19/11/2562

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ส าหรับ

สแกนรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง

บริษทั กู้ดสปดี 

คอมพวิเตอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 023  

วนัที่ 28/11/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

9 22,000.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ครัวแม่นิภา 22,000.00     22,000.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 7,400.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านซีทโีปรดักส์ 7,400.00      7,400.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

11 1,490.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง 1,490.00      1,490.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

12 9,370.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 9,370.00      9,370.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

13 6,600.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 6,600.00      6,600.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 033  

 วนัที่ 29/11/2562

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยใน

โรงพยาบาลหางดงประจ าเดือน ธนัวาคม

 2562

ครัวแม่นิภา
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 024  

วนัที่ 28/11/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้านซีทโีปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่  037 

วนัที่ 2/12/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เอ็น เค เทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/11/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 032  

วนัที่ 29/11/2562



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562                                                                             สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

14 11,502.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 11,502.00     11,502.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 1,500.00     ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 1,500.00      1,500.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 26,938.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนนักเรียนเชียงใหม่ 26,938.00     26,938.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

17 10,600.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 10,600.00     10,600.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

18 33,200.00   ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษทัวริชา คอมพวิเมท 33,200.00     33,200.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุง 

โรงพยาบาลหางดง

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 036  

วนัที่ 29/11/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

บริษทัวริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037  

วนัที่ 2/12/2562

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 034  

วนัที่ 29/11/2562

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ส าหรับเคร่ือง

เปา่แอลกอฮอล์ ของงานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน

ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/11/2562

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้านเพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 035  

 วนัที่ 29/11/2562


