
ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 4,500.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,500.00    4,500.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  2/6/2563

2 160.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 160.00       160.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

3 890.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 890.00       890.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

4 3,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,300.00    3,300.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

5 440.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 440.00       440.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

6 10,492.99    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,492.99  10,492.99  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 253/4 
 วนัท่ี 4/6/2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชท่ี้งาน
การเงินและบญัชี

ร้าน สระอูปร๊ินท์ ร้าน สระอูปร๊ินท์

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของแผนงานและ
ยทุธศาสตร์และหอ้งศูนยข์อ้มูล รพ.

บ.ซีโอแอล จ ากดั บ.ซีโอแอล จ ากดั

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้
ส าหรับประชาสมัพนัธ ์ลดความ
รุนแรงของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

ร้านฟินิกซ์ดีไซน์ ร้านฟินิกซ์ดีไซน์

ซ้ือพดัลมดูดอากาศเพ่ือใชง้านท่ีคลงั
ยา

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

จา้งเหมาซ่อมแซมช่องเช่ือมระหว่าง
หอ้งยาและหอ้งการเงินผูป่้วยนอก

นายธวชัชยั เป็งสวนปรุง นายธวชัชยั เป็งสวนปรุง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชใ้นงานจ่าย
กลาง

บ.เอทีพี 1999 บ.เอทีพี 1999



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

7 3,400.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,400.00    3,400.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

8 3,398.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,398.00    3,398.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

9 1,860.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,860.00    1,860.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

10 660.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 660.00       660.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

11 580.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 580.00       580.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

12 2,838.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,838.00    2,838.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานพสัดุและงาน
เวชระเบียน

บ.ซีโอแอล จ ากดั บ.ซีโอแอล จ ากดั

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่เพ่ือใช้
ติดรถพยาบาลทั้ง 3 คนั ของ รพ.

บ.วิรชา คอมพิวเมท บ.วิรชา คอมพิวเมท

จา้งเหมาซ่อมแซมหนา้ต่างกระจก
ของหน่วยจ่ายกลางและซกัฟอก

นายวรีระพนัธ ์ยาวิธี นายวรีระพนัธ ์ยาวิธี



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

13 99,510.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 99,510.00  99,510.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  253   
   วนัท่ี 4/6/2563

14 220.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 220.00       220.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 4/6/2563

15 160.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 160.00       160.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 2/6/2563

16 481.50         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 481.50       481.50       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 4/6/2563

17 22,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 22,800.00  22,800.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 254    
     วนัท่ี 10/6/2563

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งพิเศษ จ านวน 3
 หอ้ง

นายพรชพล เกษมศรี นายพรชพล เกษมศรี

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานชนัสูตร

ร้าน โบก้ี2 ร้าน โบก้ี2

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้
ส าหรับประชาสมัพนัธ ์ลดความ
รุนแรงของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

ร้านฟินิกซ์ดีไซน์ ร้านฟินิกซ์ดีไซน์

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้
ในกิจกรรมจิตอาสาส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณในโอกาสวนัส าคญั
ของชาติไทย

ร้านฟินิกซ์ดีไซน์ ร้านฟินิกซ์ดีไซน์

ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ทดแทนของเดิมท่ีเสียของงาน
แผนงานและยทุธศาสตร์

บ.วิรชา คอมพิวเมท บ.วิรชา คอมพิวเมท



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

18 11,567.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 11,567.00  11,567.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 256    
     วนัท่ี 15/6/2563

19 9,000.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 9,000.00    9,000.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  257   
     วนัท่ี 15/6/2563

20 6,520.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,520.00    6,520.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  257/1
       วนัท่ี 15/6/2563

21 27,989.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 27,989.00  27,989.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 258    
     วนัท่ี 15/6/2563

22 142,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 142,500.00  142,500.00  

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   267  
     วนัท่ี 17/6/2563

23 7,560.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,560.00    7,560.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 267/1 
        วนัท่ี 15/6/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของงานทนัตกรรม 
งานพสัดุ และงานการเงินบญัชี

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านซีทีโปรดกัส์ ร้านซีทีโปรดกัส์

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังานจากงบค่าเส่ือม
ปี 2563

หจก.โปรซีสเอน็จิเนียร่ิง หจก.โปรซีสเอน็จิเนียร่ิง

ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน 
ขก 5621 ชม

บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่

จา้งเหมาเคล่ือนยา้ยยนิูตท าฟันของ
งานทนัตสาธารณสุข

นายอมร พิมใจ นายอมร พิมใจ



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

24 109,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 109,500.00  109,500.00  

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

สญัญาเลขท่ี 11/2563
       วนัท่ี 17/6/2563

25 360.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 360.00       360.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

26 3,240.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,240.00    3,240.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

27 240.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 240.00       240.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

28 3,995.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,995.00    3,995.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

29 1,570.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,570.00    1,570.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของงานไอที

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง
โรงพยาบาล

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานพสัดุ

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

จา้งเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.ส.ต.น ้า
โทง้ จากงบค่าเส่ือมปี 2563

นางนวลจนัทร์ เรือนค า นางนวลจนัทร์ เรือนค า

ซ้ือวสัดุบริโภค เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วย
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

30 570.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 570.00       570.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

31 310.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 310.00       310.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/6/2563

32 5,240.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,240.00    5,240.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 259    
      วนัท่ี 17/6/2563

33 8,736.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 8,736.00    8,736.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  260   
     วนัท่ี 17/6/2563

34 21,765.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 21,765.00  21,765.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 261    
    วนัท่ี 17/6/2563

35 12,515.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,515.00  12,515.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 262    
     วนัท่ี 17/6/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานทนัต
สาธารณสุข

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชซ่้อมอ่างลา้ง
เคร่ืองมือของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

หจก.เอ่ียมเส็งพานิช หจก.เอ่ียมเส็งพานิช

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
สนบัสนุนการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเอน็เคเทรดด้ิง ร้านเอน็เคเทรดด้ิง



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

36 6,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,300.00    6,300.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  263   
      วนัท่ี 17/6/2563

37 15,205.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,205.00  15,205.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 264    
     วนัท่ี 17/6/2563

38 6,450.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,450.00    6,450.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 265    
     วนัท่ี 17/6/2563

39 5,992.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,992.00    5,992.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  266   
      วนัท่ี 17/6/2563

40 250,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 250,000.00  250,000.00  

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

สญัญาเลขท่ี 14/2563
   วนัท่ี 3/7/2563

41 9,951.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 9,951.00    9,951.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 268    
     วนัท่ี 17/6/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุอ่ืน เพ่ือใชท้  าลูกประคบของ
งานแพทยแ์ผนไทย

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านซีทีโปรดกัส์ ร้านซีทีโปรดกัส์

จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน
บ.โฮมเทคเอน็จินีโอ 
คอนโทรล

บ.โฮมเทคเอน็จินีโอ 
คอนโทรล

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซกัฟอก ของ 
รพ.

บ.เอก็โคเคม จ ากดั บ.เอก็โคเคม จ ากดั

ซ้ือครุภณัฑง์านบา้น จากงบค่าเส่ือมปี
 2563

บ.เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซพัพลาย

บ.เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซพัพลาย



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

42 2,160.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,160.00    2,160.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 16/6/2563

43 790.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 790.00       790.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 17/6/2563

44 100.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 100.00       100.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 21/6/2563

45 3,745.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,745.00    3,745.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 22/6/2563

46 4,490.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,490.00    4,490.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 22/6/2563

47 1,800.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,800.00    1,800.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 22/6/2563

จา้งเหมาตดักระจกหอ้ง
กิจกรรมบ าบดั และหอ้ง
กายภาพบ าบดั

นายวีระพนัธ ์ยาวิธี นายวีระพนัธ ์ยาวิธี

ซ้ือวสัดุประปา เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานบอ่บ าบดั

บ.อินเตอร์พรีทีฟ จ ากดั บ.อินเตอร์พรีทีฟ จ ากดั

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของ
งานหอผุป่้วยในพิเศษ

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซกัฟอก

ร้านสนัป่าตองการจกัร ร้านสนัป่าตองการจกัร

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานทนัต
สาธารณสุข

หจก.กลุภณัฑเฟอร์นิเจอร์ หจก.กลุภณัฑเฟอร์นิเจอร์



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

48 5,650.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,650.00    5,650.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 269    
     วนัท่ี 25/6/2563

49 33,350.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 33,350.00  33,350.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 270    
     วนัท่ี 25/6/2563

50 24,990.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 24,990.00  24,990.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 271    
     วนัท่ี 25/6/2563

51 14,594.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 14,594.00  14,594.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 272    
      วนัท่ี 25/6/2563

52 6,721.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,721.00    6,721.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 273    
     วนัท่ี 25/6/2563

53 27,060.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 27,060.00  27,060.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 274    
     วนัท่ี 30/6/2563

จา้งเหมาท าชั้นวางถงัน ้าใหแ้ต่ละ
หน่วยงานของ รพ.

นายนพพร มอญไข่ นายนพพร มอญไข่

ซ้ือครุภณัฑง์านบา้น เพ่ือใชแ้ช่
เวชภณัฑย์าของงานเภสชักรรม

บ.นิยมพานิช จ ากดั บ.นิยมพานิช จ ากดั

จา้งเหมาเปล่ียนกลอนคานประตูหนี
ไฟ

นายพรชยั ศรีสงัสิทธิ
สนัติ

นายพรชยั ศรีสงัสิทธิ
สนัติ

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน 
กรกฎาคม 2563

บ.นิวโชคอ านวย บ.นิวโชคอ านวย

ซ้ือวสัดุอ่ืน เพ่ือใชติ้ดตั้งเสาจราจร
บริเวณริมถนนหนา้โรงประกอบ
อาหาร เน่ืองจากมีญาติและรถรับ-ส่ง
ของมาจอดแลว้ตกลงช่องถนน

ร้าน NMP ร้าน NMP

ว้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชใ้นงาน
กายภาพบ าบดั และงานกิจกรรมบ าบดั

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

54 7,005.83      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,005.83    7,005.83    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 275    
     วนัท่ี 30/6/2563

55 12,905.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,905.00  12,905.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 276    
      วนัท่ี 30/6/2563

56 4,608.40      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,608.40    4,608.40    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 26/6/2563

57 820.00         ไม่มี เฉพาะเจาะจง 820.00       820.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 26/6/2563

58 4,250.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,250.00    4,250.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 26/6/2563

59 7,300.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,300.00    7,300.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 285    
     วนัท่ี 3/7/2563

เช่าค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 
เดือน กรกฎาคม 2563

บ.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต

บ.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต

เช่าค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 
เดือน กรกฎาคม 2563

บ.กสท.โทรคมนาคม บ.กสท.โทรคมนาคม

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน 
กรกฎาคม 2563

ร้านเอเอชซีซพัพลาย ร้านเอเอชซีซพัพลาย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใหบ้ริการผู ้
ท่ีมารับบริการโรงพยาบาล

ร้านณฐันิชา ร้านณฐันิชา

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนาเดือน กรกฎาคม
 2563

ร้านแทป็อิงจ ร้านแทป็อิงจ

จา้งเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.ส.ต.น ้า
แพร่ จากงบค่าเส่ือมปี 2563

นางสาวอ าพร เรือนค า นางสาวอ าพร เรือนค า



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 กรกฎาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

60 6,700.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,700.00    6,700.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  283   
      วนัท่ี 29/6/2563

61 20,092.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 20,092.00  20,092.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  286   
     วนัท่ี 1/7/2563

62 5,396.00      ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,396.00    5,396.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 287    
     วนัท่ี 1/7/2563

63 35,716.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 35,716.00  35,716.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  288   
     วนัท่ี 1/7/2563

64 19,319.92    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 19,319.92  19,319.92  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 289   
 วนัท่ี 1/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑง์านบา้น ร้าน KK เคร่ืองเยน็ ร้าน KK เคร่ืองเยน็

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของงานซกัฟอก ของ 
รพ.

บ.เอก็โคเคม จ ากดั บ.เอก็โคเคม จ ากดั

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่าย
ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.ซีโอแอล จ ากดั บ.ซีโอแอล จ ากดั


