
ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1

1,370.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง

1,370.00    

1,370.00    

คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/4/2563

2 4,290.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,290.00    4,290.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/4/2563

3 15,518.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 15,518.00  15,518.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 181    
  วนัท่ี  3/4/2563

4 1,151.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,151.00    1,151.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 1/4/2563

5 10,800.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 10,800.00  10,800.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 189    
      วนัท่ี  9/4/2563

6 3,500.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,500.00    3,500.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 9/4/2563

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุง
โรงพยาบาล ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ
ใน รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้าน เพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ
ใน รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชซ่้อมไฟหอ้งพกั
แพทยเ์วร

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

จา้งเหมาท าหลงัคาคลีนิคไขห้วดั
นางสาวนวลจนัทร์ เรือน
ค า

นางสาวนวลจนัทร์ เรือน
ค า

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ
ใน รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

7 1,890.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,890.00    1,890.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 9/4/2563

8 5,620.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,620.00    5,620.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  13/4/2563

9 6,488.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,488.00    6,488.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  193   
     วนัท่ี 15/3/2563

10 580.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง 580.00       580.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 13/4/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงาน
ต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงาน
ต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

บ.วิรชาคอมพิวเมท บ.วิรชาคอมพิวเมท

ซ้ือพดัลม ติดเพดาน จ านวน 6 เคร่ือง
เพ่ือใชเ้ปล่ียนทดแทนพดัลมติด
เพดานตวัเดิมท่ีเสียเน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมไม่คุม้ค่าของงาน ชนัสูตร
 หอผูป่้วยในชาย หอ้งพิเศษ  งาน
การเงินผูป่้วยนอก และหนา้หอ้งตรวจ
 ๑ งาน NCD

บ.นิยมพานิช จ ากดั บ.นิยมพานิช จ ากดั

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชซ่้อมเคร่ือง
ท าน ้าอุ่นหอ้งพิเศษ 422

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

11 6,313.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,313.00    6,313.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 194    
      วนัท่ี  15 /3 /2563

12 326.00       ไม่มี เฉพาะเจาะจง 326.00       326.00       
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  13/4/2563

13 6,885.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 6,885.00    6,885.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  198   
      วนัท่ี 17/4/2563

14 13,906.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 13,906.00  13,906.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   199  
     วนัท่ี  17/4/2563

15 4,674.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,674.00    4,674.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/4/2563

ซ้ือน ้ายาวดัค่าคลอรีน เพ่ือใชใ้นงาน
บ าบดัน ้าเสีย

หจก.ธญัธรเทคโนซายน์ หจก.ธญัธรเทคโนซายน์

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใช ้ยา้ยสายพน่
ละอองฝอยกบัยา้ยจุดติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดหนา้หอ้งสุขภาพจิต

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงาน
ต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ร้าน เอน็เคเทรดด้ิง ร้าน เอน็เคเทรดด้ิง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ
ใน รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป ร้าน โปรเจ็คกรุ๊ป

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ
ใน รพ. และ รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

ร้าน เพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่

ร้าน เพ่ือนนกัเรียน
เชียงใหม่



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

16 3,745.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 3,745.00    3,745.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  15/4/2563

17 21,980.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 21,980.00  21,980.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  196   
     วนัท่ี 15/4/2563

18 1,330.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,330.00    1,330.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 15/4/2563

19 80,050.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 80,050.00  80,050.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  203  
 วนัท่ี  24/4/2563

20 1,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,800.00    1,800.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 22/4/2563

ซ้ือคลอรีนน ้า 20 ถงั เพ่ือใชท่ี้งานบอ่
บ าบดั

บ.อินเตอร์พรีทีฟ จ ากดั บ.อินเตอร์พรีทีฟ จ ากดั

ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือ
ใชติ้ดตั้งส าหรับประชาสมัพนัธ์
บริเวณหนา้ลิฟทโ์ดยสาร ชั้น 1 และ
ชั้น 5 ของกลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยทุธศาสตร์และสารสนเทศ

บ.นิยมพานิช จ ากดั บ.นิยมพานิช จ ากดั

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชติ้ดตั้งทีวีหนา้
ลิฟทโ์ดยสาร ชั้น 1 และชั้น 5

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง
 เพ่ือใชติ้ดหอ้งศูนยข์อ้มูล 2 เคร่ือง 
และหอ้งท างานช่างซ่อมบ ารุง 1 เคร่ือง

บ.วาคิณ ซพัพลาย 
เซอร์วิส

บ.วาคิณ ซพัพลาย 
เซอร์วิส

จา้งเหมาซ่อมแซมเบาะรับคนไขใ้น
รถพยาบาล

นางเรืองศกัด์ิ จนัทรัตน์ นางเรืองศกัด์ิ จนัทรัตน์



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

21 12,300.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 12,300.00  12,300.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  204   
 วนัท่ี  24/4/2563

22 45,600.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 45,600.00  45,600.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 205    
 วนัท่ี  24/4/2563

23 27,393.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 27,393.00  27,393.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 207    
     วนัท่ี  24/4/2563

24 5,000.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 5,000.00    5,000.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  208   
     วนัท่ี  24/4/2563

25 1,800.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 1,800.00    1,800.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี  22/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้ง
ศูนยข์อ้มูลของโรงพยาบาล

หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ หจก.กลุภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งพิเศษ 419 และ
 406 จากเงินบริจาค

นายพชรพล เกษมศรี นายพชรพล เกษมศรี

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้ง
ศูนยข์อ้มูลโรงพยาบาล

ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า ร้านนิวฒันก์ารไฟฟ้า

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้ง
ศูนยข์อ้มูลโรงพยาบาล

ร้าน NMP ร้าน NMP

จา้งเหมาท าไมด้ามขาผูป่้วยอุบติัเหตุ 
ของงานอุบติัเหตูและฉุกเฉิน

นายสมศกัด์ิ มงัทา นายสมศกัด์ิ มงัทา



ล าดบั
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคา
กลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญา หรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2563
โรงพยาบาลหางดง

วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจา้ง ผูเ้สนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและราคาท่ีจดัซ้ือ/จา้ง

26 23,960.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 23,960.00  23,960.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  209   
     วนัท่ี  28/4/2563

27 2,586.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 2,586.00    2,586.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 27/4/2563

28 27,516.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 27,516.00  27,516.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 212    
      วนัท่ี  30/4/2563

29 11,415.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง 11,415.00  11,415.00  
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 213    
     วนัท่ี  30/4/2563

30 4,250.00    ไม่มี เฉพาะเจาะจง 4,250.00    4,250.00    
คุณสมบติั
ตรงตาม
ขอ้ก าหนด

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี          
วนัท่ี 27/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชติ้ดตามกลุ่ม
เส่ียง ผูส้มัผสักลุ่มเส่ียง ประสานงาน
เครือข่าย ตอบขอ้กงัวลสงสยัของ
ผูป่้วยและญาติของของกลุ่มงาน
บริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  
เพ่ือใชส้ าหรับเป็นเบอร์ lonig ของ
ระบบบริจาคอิเลก็ทรอนิกส์ ของงาน
การเงิน

บ.นิยมพานิช จ ากดั บ.นิยมพานิช จ ากดั

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนา เดือน 
พฤษภาคม 2563

ร้าน แทป็อิงจ ร้าน แทป็อิงจ

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน 
พฤษภาคม 2563

บ.นิวโชคอ านวย บ.นิวโชคอ านวย

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใหบ้ริการ
ผูป่้วยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล

ร้าน ณฐันิชา ร้าน ณฐันิชา

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน 
พฤษภาคม 2563

ร้าน เอเอชซี ซพัพลาย ร้าน เอเอชซี ซพัพลาย


