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ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

890.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/6/2563

3,300.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/6/2563

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี  2/6/2563

4,500.00          

160.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

3,400.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/6/2563

3,398.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

440.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

10,492.99        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 253/4  
วนัท่ี 4/6/2563

1,860.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

660.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชใ้นงานจ่ายกลาง

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชส้ าหรับ
ประชาสมัพนัธ ์ลดความรุนแรงของงานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน

ซ้ือพดัลมดูดอากาศเพ่ือใชง้านท่ีคลงัยา

จา้งเหมาซ่อมแซมช่องเช่ือมระหว่างหอ้งยาและ
หอ้งการเงินผูป่้วยนอก

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชท่ี้งานการเงินและบญัชี

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของแผนงานและยทุธศาสตร์และหอ้ง
ศูนยข์อ้มูล รพ.

จา้งเหมาซ่อมแซมหนา้ต่างกระจกของหน่วยจ่าย
กลางและซกัฟอก

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานพสัดุและงานเวชระเบียน

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่เพ่ือใชติ้ดรถพยาบาล
ทั้ง 3 คนั ของ รพ.



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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580.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

2,838.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

160.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/6/2563

481.50             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 4/6/2563

99,510.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  253      
วนัท่ี 4/6/2563

220.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 4/6/2563

9,000.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  257        
วนัท่ี 15/6/2563

6,520.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  257/1      
 วนัท่ี 15/6/2563

22,800.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 254         
วนัท่ี 10/6/2563

11,567.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 256         
วนัท่ี 15/6/2563

27,989.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 258         
วนัท่ี 15/6/2563

จา้งเหมาเคล่ือนยา้ยยนิูตท าฟันของงานทนัต
สาธารณสุข

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชท้ดแทนของเดิมท่ี
เสียของงานแผนงานและยทุธศาสตร์

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานชนัสูตร

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชส้ าหรับ
ประชาสมัพนัธ ์ลดความรุนแรงของงานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชใ้นกิจกรรม
จิตอาสาส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาส
วนัส าคญัของชาติไทย

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งพิเศษ จ านวน 3 หอ้ง

ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน ขก 5621 ชม



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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จา้งเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.ส.ต.น ้าโทง้ จากงบ
ค่าเส่ือมปี 2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชซ่้อมอ่างลา้งเคร่ืองมือของ
งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ซ้ือวสัดุบริโภค เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานซ่อมบ ารุงโรงพยาบาล

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานพสัดุ

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

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานไอที

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานทนัตสาธารณสุข

7,560.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 267/1        
 วนัท่ี 15/6/2563

109,500.00      เฉพาะเจาะจง
สญัญาเลขท่ี 11/2563       
วนัท่ี 17/6/2563

142,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   267       
วนัท่ี 17/6/2563

240.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 15/6/2563

3,995.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 15/6/2563

360.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 15/6/2563

3,240.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 15/6/2563

310.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 15/6/2563

5,240.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 259          
วนัท่ี 17/6/2563

1,570.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 15/6/2563

570.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 15/6/2563

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังานจากงบค่าเส่ือมปี 2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานทนัตกรรม งานพสัดุ และงานการเงินบญัชี



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน

ซ้ือวสัดุอ่ืน เพ่ือใชท้  าลูกประคบของงานแพทย์
แผนไทย

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซกัฟอก ของ รพ.

ซ้ือครุภณัฑง์านบา้น จากงบค่าเส่ือมปี 2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

12,515.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 262         
วนัท่ี 17/6/2563

6,300.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  263         
วนัท่ี 17/6/2563

8,736.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  260        
วนัท่ี 17/6/2563

21,765.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 261        
วนัท่ี 17/6/2563

5,992.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  266         
วนัท่ี 17/6/2563

250,000.00      เฉพาะเจาะจง
สญัญาเลขท่ี 14/2563   
วนัท่ี 3/7/2563

15,205.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 264         
วนัท่ี 17/6/2563

6,450.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 265         
วนัท่ี 17/6/2563

9,951.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 268         
วนัท่ี 17/6/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 
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จา้งเหมาตดักระจกหอ้งกิจกรรมบ าบดั และหอ้ง
กายภาพบ าบดั

จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของงานหอผุป่้วย
ในพิเศษ

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซกัฟอก

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง

ซ้ือวสัดุประปา เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานบอ่บ าบดั

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานทนัตสาธารณสุข

จา้งเหมาเปล่ียนกลอนคานประตูหนีไฟ

จา้งเหมาท าชั้นวางถงัน ้าใหแ้ต่ละหน่วยงานของ 
รพ.

ซ้ือครุภณัฑง์านบา้น เพ่ือใชแ้ช่เวชภณัฑย์าของ
งานเภสชักรรม

ซ้ือวสัดุอ่ืน เพ่ือใชติ้ดตั้งเสาจราจรบริเวณริมถนน
หนา้โรงประกอบอาหาร เน่ืองจากมีญาติและรถ
รับ-ส่งของมาจอดแลว้ตกลงช่องถนน

14,594.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 272          
วนัท่ี 25/6/2563

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 269         
วนัท่ี 25/6/2563

33,350.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 270         
วนัท่ี 25/6/2563

24,990.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 271         
วนัท่ี 25/6/2563

3,745.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 22/6/2563

4,490.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 22/6/2563

1,800.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 22/6/2563

5,650.00          

790.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 17/6/2563

100.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 21/6/2563

2,160.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 16/6/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

50
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52

53

54

55

56

57

58

59

60
ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

5,396.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 287         
วนัท่ี 1/7/2563

เช่าค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน 
กรกฎาคม 2563

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม 2563

จา้งเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.ส.ต.น ้าแพร่ จากงบ
ค่าเส่ือมปี 2563

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑง์านบา้น

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

6,700.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  283         
วนัท่ี 29/6/2563

20,092.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  286        
วนัท่ี 1/7/2563

820.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 26/6/2563

4,250.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 26/6/2563

7,300.00          

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชใ้นงานกายภาพบ าบดั และ
งานกิจกรรมบ าบดั

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน กรกฎาคม 2563

เช่าค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน 
กรกฎาคม 2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใหบ้ริการผูท่ี้มารับบริการ
โรงพยาบาล

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 285         
วนัท่ี 3/7/2563

7,005.83          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 275         
วนัท่ี 30/6/2563

12,905.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 276          
วนัท่ี 30/6/2563

4,608.40          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 26/6/2563

6,721.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 273         
วนัท่ี 25/6/2563

27,060.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 274         
วนัท่ี 30/6/2563

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนาเดือน กรกฎาคม 2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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62
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64

65

66

67

68

69
ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

395.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 8/7/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซ่อมบ ารุง รพ.

1,570.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/7/2563

จา้งเหมาซ่อมทอ่น ้าทิง้หอ้งพกัเจา้หนา้ท่ีและหอ้ง
ตรวจผูป่้วยนอก 1 - 6

3,745.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 8/7/2563

ซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังานของงานซกัฟอก 3,210.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 8/7/2563

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

846.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 1/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

4,680.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 1/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

4,625.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 1/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซกัฟอก ของ รพ.

35,716.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  288        
วนัท่ี 1/7/2563

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

19,319.92        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 289        
วนัท่ี 1/7/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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72
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74

75

76

77
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79

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานทนัตสาธารณสุข

1,300.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี  14/7/2563

จา้งเหมาปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียของ รพ. 310,000.00      เฉพาะเจาะจง
สญัญาเลขท่ี 15/2563   
วนัท่ี 30/7/2563

จา้งเหมาซ่อมแซมหอ้งพกัแพทย์ 4,400.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 13/7/2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานปฐมภูมิและองคร์วม

720.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 14/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานทนัตสาธารณสุข

4,640.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 14/7/2563

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานทนัตสาธารณสุข

23,500.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 294         
วนัท่ี 15/7/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

5,775.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 292          
วนัท่ี 15/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

6,850.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 293         
วนัท่ี 15/7/2563

จา้งเหมาวิเคราะห์น ้าเสียหลงัการบ าบดัของงาน 
รพ.

2,520.92          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 10/7/2563

จา้งเหมาวิเคราะห์น ้าประปาของ รพ. 3,177.90          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 10/7/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขค2084 ชม

2,980.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 20/7/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน ใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานเภสชักรรมและงานทนัตสาธารณสุข

6,200.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 301         
วนัท่ี 22/7/2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชเ้ปล่ียนทดแทนพดัลมตวั
เดิมท่ีเสียไม่สามารถซ่อมไดข้องหอผูป่้วยในหญิง
 งานเภสชักรรม งานแพทยแ์ผนไทย งาน
โภชนาการ หอผูป่้วยในพิเศษ งานอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน หอ้งชนัสูตร และงานNCD

14,166.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 302          
วนัท่ี 22/7/2563

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

1,296.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 16/7/2563

ต่ออายปุระกนัระบบ server เพ่ือลดความเส่ียงเม่ือ
ระบบ Server Datacenter มีอุปกรณ์เสียหายทาง
บริษทัเขา้มา Support Hardware และ Software

118,128.00      เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  300        
วนัท่ี 20/7/2563

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือใชใ้นหอ้งพกัแพทยเ์วร
ชั้น 2

16,585.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 303        
วนัท่ี 20/7/2563

จา้งเหมากั้นหอ้งท างานของงานทนัตสาธารณสุข 56,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  297        
วนัท่ี 20/7/2563

ซ้ือป๊ัมสูบน ้าตะกอนของงานบอ่บ าบดัน ้าเสีย 21,400.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   298       
วนัท่ี 20/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือ ใชเ้ขน็ถาดอาหารเขา้
บริการผูป่้วยในโรงพยาบาลหางดง จ านวน 2 คนั

14,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  299        
วนัท่ี 20/7/2563

จา้งเหมาปรับปรุงอ่างลา้งมือของงานทนัต
สาธารณสุข

10,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  296         
วนัท่ี 20/7/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.

35,250.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 319         
วนัท่ี 5/8/2563

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 315         
วนัท่ี 5/8/2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่าง ใน รพ

6,848.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 316          
วนัท่ี 5/8/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.

5,000.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 318          
วนัท่ี 5/8/2563

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

6,300.00          

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

8,610.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 308         
วนัท่ี 31/7/2563

ซ้ือฝาบอ่พกัเมนเหลก็เพ่ือใชท้นอนัเดิมท่ีช ารุด 11,550.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 305         
วนัท่ี 31/7/2563

ซ้ือยางชะลอความเร็วเพ่ือลดอุบติัเหตุใน รพ. 4,862.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 29/7/2563

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนาประจ าเดือน สิงหาคม 2563 3,831.40          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 29/7/2563

จา้งเหมาต่อเติมหลงัคาหอ้งศูนยข์อ้มูลโรงพยาบาล 13,500.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 304         
วนัท่ี 29/7/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานซกัฟอก

18,511.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  307       
วนัท่ี 31/7/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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102
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ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

1,510.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 13/8/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานซกัฟอก

28,044.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  320        
วนัท่ี 5/8/2563

ซ้ือผงเคมีดบัเพลิง เพ่ือความปลอดภยัในการใช้
งานถงัดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

26,065.20        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 317          
วนัท่ี 7/8/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชส้นบัสนุนงานซ่อมบ ารุง รพ. 1,450.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 13/8/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.

12,688.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 321         
วนัท่ี 13/8/2563

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

6,929.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  322        
วนัท่ี 13/8/2563

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

17,100.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 334         
วนัท่ี 13/8/2563

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหอ้งพิเศษ 421 เพ่ือใชแ้ทน
เคร่ืองเดิมท่ีเสีย

27,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 333         
วนัท่ี 13/8/2563

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

2,236.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 13/8/2563



ล าดบั

ประเภทวัสดทุัว่ไป เดอืน มถุินายน -  สิงหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ผม6511ชม

15,980.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 345          
วนัท่ี 31/8/2563

จา้งเหมาท าไมด้ามขาและแขนของงานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน

2,200.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 20/8/2563

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

5,338.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  342        
วนัท่ี 19/8/2563

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังานเพ่ือใชใ้นงาน
กิจกรรมบ าบดัและงานกายภาพบ าบดั

7,550.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 343          
วนัท่ี 19/8/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชส้นบัสนุนงานซ่อมบ ารุง รพ. 1,350.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 19/8/2563

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

19,319.92        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  340        
วนัท่ี 19/8/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

7,306.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 341         
วนัท่ี 19/8/2563


