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   สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป 

เดอืน กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

800.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 3/2/2563

19,319.92        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  103      
วนัท่ี 5/2/2563

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 3/2/2563

590.00             

1,135.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 3/2/2563

14,359.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   105    
วนัท่ี 5/2/2563

5,925.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  106     
วนัท่ี 5/2/2563

750.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 3/2/2563

32,859.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  104     
วนัท่ี 5/2/2563

25,750.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  107      
วนัท่ี 5/2/2563

540.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 3/2/2563

2,160.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 3/2/2563

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน
ของหอ้งพกัแพทย ์เวร ชั้น 3

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้ าหรับป้องกนัการ
แพร่กระจายของไวรัสโควิท 2019 ในรถพยาบาล

จา้งเหมาท าตรายางหอ้งชนัสูตร

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชใ้นงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ ของ โรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซกัฟอกของโรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง โรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซ่อมบ ารุง โรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย



ล าดบั

   สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป 

เดอืน กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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2,776.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี       วนัท่ี 
3/2/2563

2,640.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 3/2/2563

11,050.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 111      
วนัท่ี 11/2/2563

41,125.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 108     
วนัท่ี 5/2/2563

12,300.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  109     
วนัท่ี 5/2/2563

150.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 7/2/2563

53,714.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 112       
วนัท่ี 13/2/2563

1,710.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 6/2/2563

450.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 7/2/2563

7,864.50          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 113      
วนัท่ี 13/2/2563

6,800.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 114      
วนัท่ี 13/2/2563

 ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใช ้สนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานแพทยแ์ผนไทย

ซ่อมแซมลิฟทโ์ดยสารตวัท่ี 1

ซ้ือชุดปฏิบติัการและป้องกนัการท างานของ บอ่
บ าบดัน ้าเสีย

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของบอ่บ าบดั

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขค 2084 เชียงใหม่

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุอ่ืน เพ่ือใช ้สนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานแพทยแ์ผนไทย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้ าหรับติดรถพยาบาล



ล าดบั

   สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป 

เดอืน กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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4,962.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

4,544.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 12/2/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย
ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

350.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

1,580.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

20,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  115     
วนัท่ี 14/2/2563

1,350.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

3,650.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

150.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 13/2/2563

140.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

1,605.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 12/2/2563

42,950.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 116       
วนัท่ี 17/2/2563

จา้งเหมาท าตรงยาง ของงานพสัดุ

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้ าหรับใส่ดอกไมห้นา้
พระพทุธรูปของโรงพยาบาล

จา้งเหมาท าความสะอาดเปล่ียนสารกรองน ้าของ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายหน่วยงานต่างๆ ใน รพ และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้ าหรับใส่บตัรพนกังาน

จา้งเหมาท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการประชุม
แกนน าเชิงปฏิบติัการ ต  าบลแม่ทา่ชา้ง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหอ้งฉุกเฉิน

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซกัฟอก

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือใชส้ าหรับเกบ็ของงาน
รังสีการแพทย์



ล าดบั

   สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป 

เดอืน กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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105,000.00        

เฉพาะเจาะจง
สญัญาเลขท่ี 7/2563   
วนัท่ี 28/2/2563

13,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/2/2563

จา้งเหมาซ่อมแซมหลงัคางานจิตเวช

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมคอมพิวเตอร์ของงาน
เภสชักรรม

8,550.01          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 117      
วนัท่ี 17/2/2563

3,368.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/2/2563

4,250.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/2/2563

8,897.20          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  127     
วนัท่ี 27/2/2563

19,319.92        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  118     
วนัท่ี 27/2/2563

820.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/2/2563

7,261.56          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  124     
วนัท่ี 28/2/2563

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน มีนาคม 2563

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน มีนาคม 2563

11,985.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120     
วนัท่ี 28/2/2563

25,320.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 121      
วนัท่ี 28/2/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชใ้หบ้ริการผูม้ารับบริการ
ในโรงพยาบาล

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน มีนาคม 2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนา เดือน มีนาคม 2563

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2563

ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน ขก 5621 
เชียงใหม่

ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุเพ่ือใชง้านท่ีหอ้ง
ฉุกเฉิน


