
ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

1 6,848.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,848.00    6,848.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 316  
        วนัท่ี 5/8/2563

2 5,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,000.00    5,000.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 318  
        วนัท่ี 5/8/2563

3 35,250.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 35,250.00  35,250.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 319  
       วนัท่ี 5/8/2563

4 28,044.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 28,044.00  28,044.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  320 
       วนัท่ี 5/8/2563

5 26,065.20  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 26,065.20  26,065.20  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 317  
        วนัท่ี 7/8/2563

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 1 กนัยายน  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่าง ใน 
รพ

หจก.โรงพิมพทิ์พยเนตร หจก.โรงพิมพทิ์พยเนตร

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

ร้านซีทีโปรดกัส์ ร้านซีทีโปรดกัส์

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

ร้าน อีทีซี ซพัพลาย ร้าน อีทีซี ซพัพลาย

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานซกัฟอก

บ.เอก็โคเคม จ ากดั บ.เอก็โคเคม จ ากดั

ซ้ือผงเคมีดบัเพลิง เพ่ือความปลอดภยั
ในการใชง้านถงัดบัเพลิงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

หจก.เชียงใหม่การ
ดบัเพลิง

หจก.เชียงใหม่การ
ดบัเพลิง



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 1 กนัยายน  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

6 12,688.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,688.00  12,688.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 321  
       วนัท่ี 13/8/2563

7 6,929.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,929.00    6,929.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  322 
       วนัท่ี 13/8/2563

8 17,100.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 17,100.00  17,100.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 334  
       วนัท่ี 13/8/2563

9 27,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 27,000.00  27,000.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 333  
       วนัท่ี 13/8/2563

10 2,236.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,236.00    2,236.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี         
 วนัท่ี 13/8/2563

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

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

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

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ
ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหอ้งพิเศษ 421 
เพ่ือใชแ้ทนเคร่ืองเดิมท่ีเสีย

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

บ.วาคิณซพัพลายแอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

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

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้านเพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 1 กนัยายน  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

11 1,450.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,450.00    1,450.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี         
 วนัท่ี 13/8/2563

12 1,510.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,510.00    1,510.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี         
 วนัท่ี 13/8/2563

13 19,319.92  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 19,319.92  19,319.92  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  340 
       วนัท่ี 19/8/2563

14 7,306.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,306.00    7,306.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 341  
       วนัท่ี 19/8/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชส้นบัสนุนงาน
ซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใชส้นบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ
ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ร้านเอน็เคเทรดด้ิง ร้านเอน็เคเทรดด้ิง

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

บ.ซีโอแอล จ ากดั บ.ซีโอแอล จ ากดั

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

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 1 กนัยายน  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

15 5,338.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,338.00    5,338.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  342 
       วนัท่ี 19/8/2563

16 7,550.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 7,550.00    7,550.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 343  
        วนัท่ี 19/8/2563

17 1,350.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,350.00    1,350.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี         
 วนัท่ี 19/8/2563

18 15,980.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,980.00  15,980.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 345  
        วนัท่ี 31/8/2563

19 2,200.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,200.00    2,200.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี         
 วนัท่ี 20/8/2563

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

ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป ร้านโปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังานเพ่ือใชใ้นงาน
กิจกรรมบ าบดัและงานกายภาพบ าบดั

หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชส้นบัสนุนงาน
ซ่อมบ ารุง รพ.

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ทะเบียน ผม6511ชม

บ.เทพกิตยางยนต์ บ.เทพกิตยางยนต์

จา้งเหมาท าไมด้ามขาและแขนของงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน

นายสมศกัด์ิ มงัทา นายสมศกัด์ิ มงัทา


