
1 68,310.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง - 68,310.00     68,310.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

2 68,310.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง 68,310.00     68,310.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

3 2,675.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย
2,675.00      2,675.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

4 1,070.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย
1,070.00      1,070.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

5 14,445.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย
14,445.00     14,445.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

จ้างเหมาบริการ นส.สุกนี เผือกขาว

ปฏบิติังานต าแหน่งพนักงานบริการ

ปฏบิติังานที่เวชปฏบิติัครอบครัวและ

ชุมชน ต้ังแต่วนัที่ 2 ม.ค.63 - 30 ก.ย.63

-
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 2/1/2563

จ้างเหมาบริการ นส.อัฐชฎา อิ่นชัย

ปฏบิติังานต าแหน่งพนักงานบริการ

ปฏบิติังานที่เวชระเบยีน ต้ังแต่วนัที่ 2 

ม.ค.63 - 30 ก.ย.64

0

                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 2/1/2563

จ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่  061  

 วนัที่ 6/1/2563

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

หอ้งพเิศษ 416 / 419 การเงินเบอร์ 8 

และงาน ANC

บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  2/1/2563

ซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบา้น ของงานศูนย์

ยานพาหนะ

บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่     

วนัที่ 2/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

6 5,790.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วรืชาคอมพวิเมท จ ากัก 5,790.00      5,790.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

7 4,815.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย
4,815.00      4,815.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

8 5,450.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์แอนด์ซัพลลาย
5,450.00      5,450.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

9 750.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟนิิกซ์ดีไซน์ 750.00         750.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

10 4,232.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 4,232.00      4,232.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

11 7,543.50            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เวนเนอร์(ไทยแลนด์) 

จ ากัด
7,543.50      7,543.50       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ส าหรับใน

โรงพยาบาลโรงพยาบาลหางดง

บ.เวนเนอร์(ไทยแลนด์) 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 065  

วนัที่ 9/1/2563

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลเพื่อใช้ในงาน IC ร้าน ฟนิิกซ์ดีไซน์
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 6/1/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้แก้ไขไฟส่องสวา่ง

ปา้ยโรงพยาบาล
ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 6/1/2563

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงานของงานทนัต

สาธารณสุข

บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 2/1/2563

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

คพว 655 , 656 ชม

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิกส์เซลล์

แอนด์ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 063 

วนัที่  61/2563

จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
บ.วรืชาคอมพวิเมท จ า

กัก

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 062  

 วนัที่ 6/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

12 19,560.03          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 19,560.03     19,560.03     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

13 2,495.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 2,495.00      2,495.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

14 711.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป 711.00         711.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

15 3,626.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
3,626.00      3,626.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

16 5,160.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 5,160.00      5,160.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 066  

 วนัที่ 9/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  6/1/2563

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ซ่อม

คอมพวิเตอร์ที่งาน ผู้ปว่ยนอก งาน

ระบาด งานการเงินผู้ปว่ยนอก และหอ้ง

บตัร

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 067  

วนัที่ 13/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 6/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 6/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

17 481.50              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟนิิกซ์ดีไซน์ 481.50         481.50         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

18 14,760.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.วริชา คอมพวิเมท 14,760.00     14,760.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

19 29,500.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.เอทพี ีอินเตอร์เมดิคอล 

 จ ากัด
29,500.00     29,500.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

20 280.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์แอนด์ซัพลลาย
280.00         280.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

21 250.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์แอนด์ซัพลลาย
250.00         250.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

22 212,207.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีลานนา เซอร์วสิ 212,207.00   212,207.00   

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของงานเภสัชกรรมบริการของ

โรงพยาบาลหางดง

บ.เอทพี ีอินเตอร์เมดิ

คอล  จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 069  

วนัที่ 13/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมพดัลมของ

งานปฐมภมูิและองค์รวม

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิกส์เซลล์

แอนด์ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 8/1/2563

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล เพื่อใช้ในโครงการ

รณรงค์ปอ้งกันโรคปอดบวม
ร้าน ฟนิิกซ์ดีไซน์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 8/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ที่งาน

พสัดุ งานประกันสุขภาพ หอ้งคลอด 

และงานNCD

บ.วริชา คอมพวิเมท
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 068  

วนัที่ 13/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมพดัลมของ

งานชันสูตร

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 8/1/2563

จ้างซ่อมครุภณ์ัวทิยาศาสตร์และ

การแพทย์

หจก.เอ็มอีลานนา 

เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 072  

วนัที่ 14/1/2563

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิกส์เซลล์

แอนด์ซัพลลาย



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

23 26,750.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บิ๊กซีซุปเปอร์ เซ้นเตอร์ 

หางดง 2
26,750.00     26,750.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

24 2,500.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ใจสวรรค์ 2,500.00      2,500.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

25 2,914.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
2,914.00      2,914.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

26 4,560.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 4,560.00      4,560.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

27 21,946.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 21,946.00     21,946.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

28 75,990.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์แอนด์ซัพลลาย
75,990.00     75,990.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 076  

วนัที่ 14/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  13/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 071 

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อใช้เปล่ียนไฟส่อง

ฉุกเฉินของ โรงพยาบาลทั้งหมด

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิกส์เซลล์

แอนด์ซัพลลาย

จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ตรวจุข

ภาพแรงงานต่างด้าว
นางกัลยา ใจสวรรค์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 10/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 13/1/2563

จ้างเหมาเช่าสถานที่ตรวจสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว

บิ๊กซีซุปเปอร์ เซ้นเตอร์

 หางดง 2

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 070  

วนัที่ 13/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 998.99              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 998.99         998.99         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

30 990.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด 990.00         990.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

31 32,100.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย
32,100.00     32,100.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

32 8,346.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีลานนา เซอร์วสิ 8,346.00      8,346.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

33 1,240.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน สระอูปร๊ินท์ 1,240.00      1,240.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

34 22,170.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด 22,170.00     22,170.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ที่งาน X-Ray บ.ซีโอแอล จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  13/1/2563

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงานที่หอ้งแยกโรค 

หอผู้ปว่ยในชาย

หจก.เอ็มอีลานนา 

เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 074  

วนัที่ 14/1/2563

จ้างท าตรายาง เพื่อใช้ที่หอ้งบตัรและหอ

ผุ้ปว่ยในหญิง
ร้าน สระอูปร๊ินท์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 13/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ที่งาน 

แผนงาน
บ.ซีโอแอล จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 13/1/2563

จ้างเหมาติดต้ังพดัลมดูดอากาศที่งาน 

X-Ray

บ.วาคิณ เซลล์ แอนด์ 

ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 073  

วนัที่ 14/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงานซักฟอกของ รพ.
บ.เอ็กโคเค็ม จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 075  

วนัที่ 14/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

35 240.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน นิ้มสถาพนัธ์ 240.00         240.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

36 2,300.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2,300.00      2,300.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

37 450.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 450.00         450.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

38 1,742.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวฒัน์การไฟฟา้ 1,742.00      1,742.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

39 390.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 390.00         390.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนันสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย ต่างๆ ใน 

รพ. แล รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้แก้ไขไฟส่องสวา่ง

ในหอ้ง X-Ray
ร้าน นิวฒัน์การไฟฟา้

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้เปล่ียนวาล์ว

ฝักบวัที่เสียของหอ้งผ่าตัด
ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ที่งาน X-Ray
หจก.กุลภณัฑ์

เฟอร์นิเจอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้ส าหรับดักขยะมูล

ฝอยของงานจ่ายกลาง
ร้าน นิ้มสถาพนัธ์

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 13/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

40 3,638.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์พรีทฟี จ ากัด 3,638.00      3,638.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

41 9,800.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 9,800.00      9,800.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

42 3,500.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทพี ี1999 3,500.00      3,500.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

43 3,950.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 3,950.00      3,950.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

44 825.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค  กรุ๊ป 825.00         825.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของบอ่บ าบดัน้ าเสียของ รพ.
บ.อินเตอร์พรีทฟี จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 15/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที0่77    

 วนัที่  22/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ.และรพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  20/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ ตัดแต่งกิ่ง

ไม้เล็กภายในและรอบนอกบริเวณ

โรงพยาบาล

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  20/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้ เปดิใหบ้ริการ

นวดหน้าที่ศูนย์ PCU แม่ทา่ช้าง
ร้าน โปรเจ็ค  กรุ๊ป

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  20/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

45 490.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 490.00         490.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

46 1,690.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟชิเมท 1,690.00      1,690.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

47 2,164.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษทัเชียงใหม่ ต.เคหะ

ภณัฑ์ (2002) จ ากัด
2,164.00      2,164.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

48 250.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน NMP.อิเล็กทรอนิกส์

เซลล์แอนด์ซัพลลาย
250.00         250.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

49 540.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 540.00         540.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงาน

การเงินผู้ปว้ยนอก
บ.ออฟฟชิเมท

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 21/1/2563

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมก๊อกน้ าของ

หอผู้ปว่ยในหญิง และงานโภชนาการ

บริษทัเชียงใหม่ ต.

เคหะภณัฑ์ (2002) 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่  21/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมพดัลมของ

งานโภชนาการ

ร้าน NMP.

อิเล็กทรอนิกส์เซลล์

แอนด์ซัพลลาย

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 21/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ บรรจุลูกประคบ

สมุนไพรส าหรับจ าหน่ายใน รพ. ของ

งานแพทย์แผนไทย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 21/1/2563

ซ้ือวสัดุบริโภคเพื่อใช้ ทบัหม้อเกลือใน

การฟื้นฟมูารดาหลังคลอดบตุรและเพื่อ

ใช้เปน็ส่วนผสมของลูกประคบสมุนไพร 

ของงานแพทย์แผนไทย

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 20/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

50 1,408.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Adventure Atore 1,408.00      1,408.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

51 1,330.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Baby Shop 1,330.00      1,330.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

52 975.00              ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร 975.00         975.00         

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

53 1,580.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเคเทรดด้ิง 1,580.00      1,580.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

54 4,000.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เอทพี ี1999 4,000.00      4,000.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

55 2,000.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็น เน็ตเวร์ิก 2,000.00      2,000.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อ ใช้เปน็จุดคัดกรอง

ส าหรับผู้ปว่ยที่เดินทางมาจากประเทศจีน
บ.โฮมโปร

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 22/1//2563

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

ร้าน เอ็นเคเทรดด้ิง
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

บ.เอทพี ี1999
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับใส่

เคร่ืองวดัความดันอัตโนมัติของ รพ.และ 

รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.ทเีอ็น เน็ตเวร์ิก
ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อ ใช้เปน็จุดคัดกรอง

ส าหรับผู้ปว่ยที่เดินทางมาจากประเทศจีน
ร้าน Adventure Atore

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 22/1//2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อ ใช้เปน็จุดคัดกรอง

ส าหรับผู้ปว่ยที่เดินทางมาจากประเทศจีน
ร้าน Baby Shop

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 22/1//2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

56 6,532.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่
6,532.00      6,532.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

57 6,300.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีทโีปรดักส์ 6,300.00      6,300.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

58 5,950.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน ติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย 5,950.00      5,950.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

59 10,719.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 10,719.00     10,719.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

60 7,490.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง โรงพมิพท์พิย์เนตร 7,490.00      7,490.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

61 83,460.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษทั อะแวร์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด
83,460.00     83,460.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

ร้าน ติงกิ้งอิงค์ ซัพพลาย
ใบส่ังซ้ือเลขที่   090 

  วนัที่ 29/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่  091  

  วนัที่ 29/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหอผู้ปว่ยใน โรงพยาบาล

หางดง

โรงพมิพท์พิย์เนตร
ใบส่ังซ้ือเลขที่  092  

  วนัที่ 29/1/2563

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อ ไม่ใหม้ีผล

ต่อการใช้งานของโปรแกรมปอ้งกันไวรัส

คอมพวิเตอร์ Symantec

บริษทั อะแวร์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่  093  

  วนัที่ 29/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

ร้าน เพื่อนนักเรียน

เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  088  

   วนัที่ 29/1/2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 

รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือช่าบ

ร้าน ซีทโีปรดักส์
ใบส่ังซ้ือเลขที่   089 

  วนัที่ 29/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

62 54,132.91          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 54,132.91     54,132.91     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

63 11,120.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.เทพกิตยางยนต์ 11,120.00     11,120.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

64 2,255.03            ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 2,255.03      2,255.03       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

65 6,769.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้ 6,769.00      6,769.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

66 7,864.50            ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บ.โอทกีรุ๊ป (เชียงใหม)่ 

จ ากัด
7,864.50      7,864.50       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

นง 6787 ชม
บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่      

วนัที่ 27/1/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้เพิ่มแสงสวา่งที่จุด

คัดกรองผู้ปว่ยที่เดินทางมาจากประเทศ

จีน หรือผู้ปว่ยที่มีความเสียงติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า

ร้านนิวฒัน์การไฟฟา้
ใบส่ังซ้ือเลขที่  096  

  วนัที่  30/1/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับล้างท า

ความสะอาดบริเวณบอ่บ าบดัน้ าเสียของ

โรงพยาบาล

บ.โอทกีรุ๊ป (เชียงใหม)่ 

จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 097   

   วนัที่ 3/2/2563

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

ขม 8914 ชม
บ.โตโยต้า เชียงใหม่

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 094   

 วนัที่ 30/1/2563

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 

นง 6787 ชม
บ.เทพกิตยางยนต์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 095   

  วนัที่ 30/1/2563



                                                                                           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562                                                                  สขร 1

โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง

 ราคา

กลาง
วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

67 6,800.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป 6,800.00      6,800.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

68 7,850.00            ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายนพร มอญไข่ 7,850.00      7,850.00       

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

69 36,700.00          ไม่มี เฉพาะเจาะจง บ.KK เคร่ืองเย็น 36,700.00     36,700.00     

คุณสมบติั

ตรงตาม

ข้อก าหนด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับล้างท า

ความสะอาดบริเวณบอ่บ าบดัน้ าเสียของ

โรงพยาบาล

ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป
ใบส่ังซ้ือเลขที่  098  

  วนัที่ 3/2/2563

จ้างเหมาท าถังดักจับไขมันของงาน

โภชนาการ
นายนพร มอญไข่

ใบส่ังซ้ือเลขที่  099  

  วนัที่ 3/2/2563

จ้างซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นของหน่วยงาน

ซักฟอก
บ.KK เคร่ืองเย็น

ใบส่ังซ้ือเลขที่  100  

  วนัที่ 3/2/2563


