
ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 846.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 846.00       846.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/7/2563

2 4,680.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,680.00    4,680.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/7/2563

3 4,625.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,625.00    4,625.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/7/2563

4 1,570.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,570.00    1,570.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/7/2563

5 3,745.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,745.00    3,745.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 8/7/2563

6 3,210.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,210.00    3,210.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 8/7/2563

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

จา้งเหมาซ่อมทอ่น ้าทิง้หอ้งพกั
เจา้หนา้ท่ีและหอ้งตรวจผูป่้วยนอก 1 - 6

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

ซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังานของงาน
ซกัฟอก

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเอทีพี 1999 ร้านเอทีพี 1999

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

บริษทั ต.เคหะภณัฑ์
เชียงใหม่(2002) จ ากดั

บริษทั ต.เคหะภณัฑ์
เชียงใหม่(2002) จ ากดั

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.เอสเคอินเตอร์เทรดด้ิง บ.เอสเคอินเตอร์เทรดด้ิง



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

7 395.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 395.00       395.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 8/7/2563

8 2,520.92      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,520.92    2,520.92    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 10/7/2563

9 3,177.90      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,177.90    3,177.90    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 10/7/2563

10 23,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 23,500.00  23,500.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 294    
     วนัท่ี 15/7/2563

11 5,775.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,775.00    5,775.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 292    
      วนัท่ี 15/7/2563

12 6,850.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,850.00    6,850.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 293    
     วนัท่ี 15/7/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเอน็เคเทรดด้ิง ร้านเอน็เคเทรดด้ิง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

จา้งเหมาวิเคราะห์น ้าประปาของ รพ. บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของงานทนัตสาธารณสุข

หจก.โปรซิสเอน็จิเนียร่ิง หจก.โปรซิสเอน็จิเนียร่ิง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

จา้งเหมาวิเคราะห์น ้าเสียหลงัการบ าบดั
ของงาน รพ.

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

13 4,400.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,400.00    4,400.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 13/7/2563

14 720.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 720.00       720.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 14/7/2563

15 4,640.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,640.00    4,640.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 14/7/2563

16 1,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,300.00    1,300.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  14/7/2563

17 310,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 310,000.00  310,000.00  

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

สญัญาเลขท่ี 15/2563
   วนัท่ี 30/7/2563

18 10,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,000.00  10,000.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  296   
      วนัท่ี 20/7/2563

จา้งเหมาปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของ รพ.

บ.อีโคไลฟ์เทคโนโลยี 
จ  ากดั

บ.อีโคไลฟ์เทคโนโลยี 
จ  ากดั

จา้งเหมาปรับปรุงอ่างลา้งมือของงาน
ทนัตสาธารณสุข

นายธวชัชยั เป็งสวนปรุง นายธวชัชยั เป็งสวนปรุง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานทนัตสาธารณสุข

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานทนัตสาธารณสุข

หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์

จา้งเหมาซ่อมแซมหอ้งพกัแพทย์ นายวีระพนัธ ์ยาวิธี นายวีระพนัธ ์ยาวิธี

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานปฐมภูมิและองคร์วม

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

19 56,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 56,000.00  56,000.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  297   
     วนัท่ี 20/7/2563

20 21,400.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 21,400.00  21,400.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   298  
     วนัท่ี 20/7/2563

21 14,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 14,000.00  14,000.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  299   
     วนัท่ี 20/7/2563

22 1,296.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,296.00    1,296.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 16/7/2563

23 118,128.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 118,128.00  118,128.00  

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  300   
     วนัท่ี 20/7/2563

24 16,585.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 16,585.00  16,585.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 303    
    วนัท่ี 20/7/2563

ต่ออายปุระกนัระบบ server เพ่ือลด
ความเส่ียงเม่ือระบบ Server Datacenter
 มีอุปกรณ์เสียหายทางบริษทัเขา้มา 
Support Hardware และ Software

บ.อะแวร์คอร์ปอเรชัน่ บ.อะแวร์คอร์ปอเรชัน่

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือใชใ้น
หอ้งพกัแพทยเ์วรชั้น 2

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือ ใชเ้ขน็ถาดอาหาร
เขา้บริการผูป่้วยในโรงพยาบาลหางดง 
จ านวน 2 คนั

นายสมบติั สมพตัร์ นายสมบติั สมพตัร์

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

จา้งเหมากั้นหอ้งท างานของงานทนัต
สาธารณสุข

นายวีระพนัธ ์ยาวิธี นายวีระพนัธ ์ยาวิธี

ซ้ือป๊ัมสูบน ้าตะกอนของงานบอ่บ าบดั
น ้าเสีย

บ.อีโคไลฟ์เทคโนโลยี 
จ  ากดั

บ.อีโคไลฟ์เทคโนโลยี 
จ  ากดั



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

25 2,980.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,980.00    2,980.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 20/7/2563

26 6,200.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,200.00    6,200.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 301    
     วนัท่ี 22/7/2563

27 14,166.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 14,166.00  14,166.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 302    
      วนัท่ี 22/7/2563

28 13,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 13,500.00  13,500.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 304    
     วนัท่ี 29/7/2563

29 18,511.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 18,511.00  18,511.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  307   
    วนัท่ี 31/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานซกัฟอก

บ.เอก็โคเคม จ ากดั บ.เอก็โคเคม จ ากดั

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชเ้ปล่ียน
ทดแทนพดัลมตวัเดิมท่ีเสียไม่สามารถ
ซ่อมไดข้องหอผูป่้วยในหญิง งาน
เภสชักรรม งานแพทยแ์ผนไทย งาน
โภชนาการ หอผูป่้วยในพิเศษ งาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน หอ้งชนัสูตร และ
งานNCD

บ.นิยมพานิช บ.นิยมพานิช

จา้งเหมาต่อเติมหลงัคาหอ้งศูนยข์อ้มูล
โรงพยาบาล

นายอุดม เอนกอายวุฒัน์ นายอุดม เอนกอายวุฒัน์

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบียน ขค2084 ชม

บ.เทพกิตยางยนต์ บ.เทพกิตยางยนต์

ซ้ือวสัดุส านกังาน ใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานเภสชักรรมและงาน
ทนัตสาธารณสุข

หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์
หจก.กลุภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 3 สิงหาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

30 3,831.40      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,831.40    3,831.40    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 29/7/2563

31 8,610.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 8,610.00    8,610.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 308    
     วนัท่ี 31/7/2563

32 11,550.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 11,550.00  11,550.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 305    
     วนัท่ี 31/7/2563

33 4,862.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,862.00    4,862.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 29/7/2563

34 6,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,300.00    6,300.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 315    
     วนัท่ี 5/8/2563

ซ้ือยางชะลอความเร็วเพ่ือลดอุบติัเหตุ
ใน รพ.

ร้าน NMP อิเลก็ทรอนิกส์
เซลลแ์อนดซ์พัพลาย

ร้าน NMP 
อิเลก็ทรอนิกส์เซลล์
แอนดซ์พัพลาย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านซีทีโปรดกัส์ ร้านซีทีโปรดกัส์

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน 
รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ซ้ือฝาบอ่พกัเมนเหลก็เพ่ือใชท้นอนั
เดิมท่ีช ารุด

นายพรชยั ศรีสงัสิทธิสนัติ นายพรชยั ศรีสงัสิทธิสนัติ

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนาประจ าเดือน 
สิงหาคม 2563

ร้านแทป็อิงจ ร้านแทป็อิงจ


