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ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซ่อมบ ารุง รพ.

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ 
รพ.ส.ต.ในเครือข่าย

ซ้ือวสัดุบริโภค เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวั
ในโรงพยาบาลหางดง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซ่อมบ ารุงของ รพ.

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

3,356.00          

เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/3/2563

13,769.00        

เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  128    
วนัท่ี 4/3/2563

เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  133     
วนัท่ี 4/3/2563

10,970.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 130      
วนัท่ี 4/3/2563

8,709.80          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  131     
วนัท่ี 4/3/2563

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

195.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/3/2563

21,084.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 129        
วนัท่ี 4/3/2563

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี  2/3/2563

640.00             

3,650.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/3/2563

5,205.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  132      
วนัท่ี 4/3/2563

6,300.00          



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

จา้งเหมาบริการซ่อมแซมระบบเพลิงไหมข้อง
โรงพยาบาล

ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน กร 9387 
ชม

ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน ขค 7160 
 ชม

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขก 5621 ชม

ซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1 รายการ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน นง 3335 ชม

จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบไปป์ไลนข์อง 
รพ.ประจ าปี

ซ่อมชุด D2 outlet

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของงานกายภาพบ าบดั

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือใชใ้นการคดักรองผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียงโรคโควิท 2019

จา้งเหมาท าตะแกรงสเตนเลสเพ่ือดกัจบัขยะท่ี
งานบอ่บ าบดั

จา้งเหมาบริการซ่อมระบบเรียกพยาบาลของ
โรงพยาบาล

2,173.33          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/3/2563

3,500.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/3/2563

32,635.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  144      
วนัท่ี 5/3/2563

3,604.30          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/3/2563

30,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 142       
วนัท่ี 5/3/2563

36,915.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  143    
วนัท่ี 5/3/2563

38,520.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 140       
วนัท่ี 5/3/2563

15,705.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 141      
วนัท่ี 5/3/2563

2,140.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/3/2563

9,700.00          
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  139     
วนัท่ี 5/3/2563

354.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/3/2563

16,280.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 134      
วนัท่ี 4/3/2563



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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12,305.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 150        
วนัท่ี 13/3/2563

4,500.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 9/3/2563

145,000.00        เฉพาะเจาะจง
สญัญาเลขท่ี 8/2563   
วนัท่ี 13/3/2563

14,509.20        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  149     
วนัท่ี 12/3/2563

2,000.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 4/3/2563

3,398.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
 วนัท่ี 4/3/2563

38,712.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  148     
วนัท่ี 6/3/2563

3,430.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 4/3/2563

5,400.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  147           
  วนัท่ี 5/3/2563

360.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 2/3/2563

3,500.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 2/3/2563

10,700.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 145      
วนัท่ี 5/3/2563

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขค 2084 ชม

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑส์ านกังาน

จา้งเหมาปรับปรุงหลงัคา รพ.ส.ต.บวกครก จาก
งบค่าเส่ือมปี 2562

จา้งเหมาตรวจเช็คระบบโทรศพัทภ์ายใน
โรงพยาบาล

จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองอ่านและแปลงสญัญาณ
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดิจิตอล ของงานรังสี
การแพทย์

จา้งซ่อมชุดคอลโทรลพดัลมดูดอากาศหอ้งผา่ตดั

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน กร 9387 ชม

จา้งเหมาท าป้ายบอกคุณภาพอากาศของงาน ENV

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานซกัฟอกของโรงพยาบาล

จา้งเหมาบริการท าชั้นวางถงัน ้า

จา้งเหมาเปล่ียนกลอนประตูมือจบัเคร่ืองอบผา้ 
ของงานซกัฟอก

ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของงานผูป่้วยนอก



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชล้อ็คประตูทางเขา้ออกของ
งานผูป่้วยนอก

24,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  156    
วนัท่ี 16/3/2563

8,160.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 157      
วนัท่ี 16/3/2563

6,880.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  154     
วนัท่ี 16/3/2563

10,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 155       
วนัท่ี 16/3/2563

4,715.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                  
  วนัท่ี 13/3/2563

11,750.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 153       
วนัท่ี 16/3/2563

960.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 10/3/2563

250.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 13/3/2563

25,003.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 152       
วนัท่ี 13/3/2563

80.00               เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 10/3/2563

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชส้ าหรับหอ้ง
แยกโรค หอผูป่้วยในชั้น 3

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือใชล้อ็คประตูทางเขา้ออกของ
งานผูป่้วยนอก

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียน ขม 8914 
ชม

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

44

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนา เดือน เมษายน 2563

18,850.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 160       
วนัท่ี 18/3/2563

500.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 19/3/2563

3,490.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 19/3/2563

29,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  158     
วนัท่ี 16/3/2563

4,445.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 13/3/2563

11,940.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  161      
วนัท่ี 18/3/2563

2,520.92          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 20/3/2563

39,500.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  168    
วนัท่ี 23/3/2563

17,035.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  169     
วนัท่ี 23/3/2563

15,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 170      
วนัท่ี 23/3/2563

21,000.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  171     
วนัท่ี 23/3/2563

4,588.40          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี 25/3/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ

ซ้ือ มอเตอร์พดัลมเพ่ือใชง้านท่ีหอ้งคลอด

ซ้ือเคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้งพิเศษ 422 เพ่ือเปล่ียน
เคร่ืองเดิมท่ีเสีย

จา้งเหมาวิเคราะห์น ้าเสีย ของระบบบ าบดั

จา้งเหมาบริการปรับปรุงหอ้งพกัแพทย ์ชั้น 2 
จ านวน 2 หอ้ง

จา้งเหมาท าหลงัคางานจิตเวช

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งยา หอ้งการเงินผูป่้วยนอก 
หอ้งบตัร และหอ้งงานประกนั

จา้งเหมาก าจดัปลวก และหนู ประจ าปีงบประมาณ
 2563 ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 63

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างใน รพ และ รพ.ส.ต.ใน
เครือข่าย

ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหาร โรงพยาบาล
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เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 173     
วนัท่ี 27/3/2563

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน เมษายน 2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วยมาใชบ้ริการ

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน เมษายน 2563

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน เมษายน 2563

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม เดือน เมษายน 2563

23,916.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 174       
วนัท่ี 27/3/2563

820.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/3/2563

4,250.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 25/3/2563

11,650.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  172     
วนัท่ี 27/3/2563

7,583.63          

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซ่อมบ ารุงโรงพยาบาล 1,370.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี 1/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

4,290.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 1/4/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

15,518.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 181      
วนัท่ี  3/4/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าเพ่ือใชซ่้อมไฟหอ้งพกัแพทยเ์วร 1,151.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                  
 วนัท่ี 1/4/2563

จา้งเหมาท าหลงัคาคลีนิคไขห้วดั 10,800.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 189          
วนัท่ี  9/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

3,500.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                  
 วนัท่ี 9/4/2563
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ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

1,890.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
 วนัท่ี 9/4/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

5,620.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี  13/4/2563

ซ้ือพดัลม ติดเพดาน จ านวน 6 เคร่ืองเพ่ือใช้
เปล่ียนทดแทนพดัลมติดเพดานตวัเดิมท่ีเสีย
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมไม่คุม้ค่าของงาน 
ชนัสูตร หอผูป่้วยในชาย หอ้งพิเศษ  งานการเงิน
ผูป่้วยนอก และหนา้หอ้งตรวจ ๑ งาน NCD

6,488.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  193        
วนัท่ี 15/3/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชซ่้อมเคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้ง
พิเศษ 422

580.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี 13/4/2563

ซ้ือน ้ายาวดัค่าคลอรีน เพ่ือใชใ้นงานบ าบดัน ้าเสีย 6,313.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 194          
วนัท่ี  15 /3 /2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใช ้ยา้ยสายพน่ละอองฝอย
กบัยา้ยจุดติดตั้งกลอ้งวงจรปิดหนา้หอ้งสุขภาพจิต

326.00             เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี  13/4/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต. ในเครือข่าย

6,885.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  198         
วนัท่ี 17/4/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

13,906.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   199       
วนัท่ี  17/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย

4,674.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 15/4/2563
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ซ้ือคลอรีนน ้า 20 ถงั เพ่ือใชท่ี้งานบอ่บ าบดั 3,745.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี  15/4/2563

ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใชติ้ดตั้ง
ส าหรับประชาสมัพนัธบ์ริเวณหนา้ลิฟทโ์ดยสาร 
ชั้น 1 และชั้น 5 ของกลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยทุธศาสตร์และสารสนเทศ

21,980.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  196        
วนัท่ี 15/4/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชติ้ดตั้งทีวีหนา้ลิฟทโ์ดยสาร
 ชั้น 1 และชั้น 5

1,330.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 15/4/2563

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง เพ่ือใชติ้ด
หอ้งศูนยข์อ้มูล 2 เคร่ือง และหอ้งท างานช่างซ่อม
บ ารุง 1 เคร่ือง

80,050.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  203       
วนัท่ี  24/4/2563

จา้งเหมาซ่อมแซมเบาะรับคนไขใ้นรถพยาบาล 1,800.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 22/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้งศูนยข์อ้มูล
ของโรงพยาบาล

12,300.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  204    
วนัท่ี  24/4/2563

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งพิเศษ 419 และ 406 จาก
เงินบริจาค

45,600.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 205     
วนัท่ี  24/4/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้งศูนยข์อ้มูล
โรงพยาบาล

27,393.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 207         
วนัท่ี  24/4/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้งศูนยข์อ้มูล
โรงพยาบาล

5,000.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  208        
วนัท่ี  24/4/2563

จา้งเหมาท าไมด้ามขาผูป่้วยอุบติัเหตุ ของงานอุบติั
เหตูและฉุกเฉิน

1,800.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี  22/4/2563
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ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใชติ้ดตามกลุ่มเส่ียง ผู ้
สมัผสักลุ่มเส่ียง ประสานงานเครือข่าย ตอบขอ้
กงัวลสงสยัของผูป่้วยและญาติของของกลุ่มงาน
บริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม  เพ่ือใชส้ าหรับ
เป็นเบอร์ lonig ของระบบบริจาคอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของงานการเงิน

23,960.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  209        
วนัท่ี  28/4/2563

เช่าเคร่ืองพิมพส์ าเนา เดือน พฤษภาคม 2563 2,586.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 27/4/2563

จา้งเหมาก าจดัขยะติดเช้ือ เดือน พฤษภาคม 2563 27,516.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 212          
วนัท่ี  30/4/2563

ซ้ือวสัดุส านกังาน เพ่ือใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาล

11,415.00        เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 213         
วนัท่ี  30/4/2563

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2563 4,250.00          เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 27/4/2563

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชจ้ดัท าหอ้งศูนยข์อ้มูลของ
โรงพยาบาล 3,894.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 7/5/2563

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขก 5621 เชียงใหม่ 2,439.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 5/5/2563

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขม 8914 เชียงใหม่ 11,120.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 223     
วนัท่ี  12/5/2563

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งเภสชักรรม 856.00             
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี               
วนัท่ี 7/5/2563

จา้งเหมาติดตั้งทอ่รางระบายน ้าของโรงพยาบาล 11,000.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  226        
วนัท่ี 13/5/2563

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
งานซ่อมบ ารุงในโรงพยาบาล

4,200.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                
วนัท่ี 8/5/2563



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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101
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เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี 8/5/2563

ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย 23,500.00        

เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  226-1   
วนัท่ี 13/5/2563

เปล่ียนชกัโครกหอ้งพกัเจา้หนา้ท่ีของศูนย์
ยานพาหนะ 4,500.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
วนัท่ี 12/5/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย 13,625.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 229          
วนัท่ี 14/5/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย 5,003.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 230        
วนัท่ี 14/5/2563

ซ้ือยากนัยงุ เพ่ือมอบใหผู้ป่้วยไขเ้ลือดออกหรือผู ้
สงสยัไขเ้ลือดออก ท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือผูป่้วยท่ี
สงสยัไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,445.00        

เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  233         
 วนัท่ี 20/5/2563

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งพิเศษ 420 29,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  236        
วนัท่ี 21/5/2563

ปรับปรังหอ้งพกัพนกังานท าความสะอาดของ
โรงพยาบาล 2,607.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
 วนัท่ี 12/5/2563

จา้งเหมาต่อเติมหลงัคา ARI

86,000.00        

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  227         
วนัท่ี  14/5/2563

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. ใน
เครือข่าย 7,500.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  228        
วนัท่ี 14/5/2563

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ 
รพ.ส.ต. ในเครือข่าย 2,205.00          



ล าดบั

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563 ประเภท วัสดทุัว่ไป เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

106

107 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินการจดัท าศูนย์
ขอ้มูลของโรงพยาบาลหางดง 6,590.00          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 242     
วนัท่ี 27/5/2563

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑย์านพาหนะ 
ทะเบียน ขม 8914 เชียงใหม่ 4,487.05          

เฉพาะเจาะจง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี                 
 วนัท่ี 25/5/2563


