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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการcompetencyบคุลากรทกุระดับ
2,657.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/32562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย 10,500.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102      

 วนัที่ 11/3/2562 เฉพาะเจาะจง

จัดซ้ือค่าโปรแกรม Smart office

เพื่อ ใหก้ารแก้ปญัหาระบบทางการเงินที่ชัดเจนขึ้น ของ รพ.
25,000.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100      

  วนัที่ 4/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ท าชั้นวางของชั้นดาดฟา้งานบนิหารทั่วไป
1,335.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย 2,496.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุบริโภค เพื่อใช้ท าน้ ายาบว้นปากของงานเภสัชกรรม
325.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย 19,585.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย 8,449.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 6/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ช าระค่าบริการสัญญาณ GPS รายป ี   เพื่อ ด าเนินการเบกิจ่ายค่าบริการระบบติดตามยานพาหนะ

แบบ Online ส าหรับรถพยาบาล จ านวน 3 คัน ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ / ขษ 1653 เชียงใหม่

 / ขม 8914 เชียงใหม่ 4,815.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562 เฉพาะเจาะจง
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้พน่ก าจัด ปอ้งกัน ปลวก มด และแมลง อื่นๆบริเวณในหอ้งและรอบๆงาน

สุขภาพจิตและยาเสพติด 1,180.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อ ใช้เปล่ียนชุดโคมไฟส่องสวา่ง ทางเดินรถที่หน้าโรงประกอบอาหารถึงบริเวณลาน

จอดรถส่งผู้ปว่ยหน้าศูนย์เปล ที่โคมไฟส่องสวา่งชุดเดิมช ารุดมีสนิมขึ้นและผุพงัอาจเกิดอันตรายกับ

เจ้าหน้าที่ ญาติ และผู้ปว่ยได้ 2,498.45                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณ

เพื่อ ใช้ด าเนินการระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online ส าหรับรถพยาบาล จ านวน 3 คัน          

 ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ / ขม 8914 เชียงใหม่ / ขษ 1653 เชียงใหม่
3,210.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือ วสัดุส านักงาน เพื่อใช้เปล่ียนล้อรถเข็นฉีดยา 2 คัน ของ W.ชาย

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการพฒันาองค์ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล เขตอ าเภอหางดง ของงานแพทย์แผนไทย

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมเตียงผู้ปว่ย W.หญิง
250.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานเภสัชกรรม
4,200.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/3/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยใน

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอหางดงด้วยการท าสมาธบิ าบดัและกายบริหารทา่ฤาษดัีดตน ของงานแพทย์

แผนไทย 751.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562 เฉพาะเจาะจง

642.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562 เฉพาะเจาะจง

823.50                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/3/2562
เฉพาะเจาะจง
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป
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จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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จ้างเหมาบริการท าแผนที่หมู่บา้นจ านวน 9 หมู่บา้น ในเขต ต.หางดงเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิง

ปฏบิติัการจัดท าข้อมูลหมู่บา้น ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 2562

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏบิติังานของงานพสัดุ

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของงานพสัดุ

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของหน่วยงานซักฟอก ของ รพ.

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ใส่ยาใหผู้้ปว่ยของงานเภสัชกรรม

จ้างเหมาบริการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงทอ่น้ าและประตูน้ าของระบบกรองน้ าประปา โดยการเปล่ียนทอ่

น้ าและเปล่ียนประตูน้ าที่ช ารุด เนื่องจากประตูเปดิ/ปดิน้ าทิ้งช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่

งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย

จ้างเหมาบริการท า ฝาตะแกรงเหล็กปดิบอ่วาล์วน้ า ที่งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย

10,800.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104      

 วนัที่ 14/3/2562 เฉพาะเจาะจง

4,600.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

29,104.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106      

 วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

18,688.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107      

 วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

21,320.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105      

 วนัที่ 14/3/2562 เฉพาะเจาะจง

3,048.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

2,500.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่  109     

 วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

3,000.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

12,000.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108      

 วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ติดต้ังเบอร์โทรศัพทภ์ายในเพิ่ม 1 เบอร์ ที่งานแผนงานเปน็ศูนย์ call 

center ของ IT เพื่อการติดต่อประสานงาน

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน

เพื่อใช้ติดต้ังเบอร์โทรศัพทภ์ายในเพิ่ม 1 เบอร์ ที่งานแผนงานเปน็ศูนย์ call center ของ IT เพื่อ

การติดต่อประสานงาน

จ้าง เหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ

เพื่อ เปน็การบ ารุงรักษาไม่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานหนัก หยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่

สะสมอยู่ในเคร่ืองปรับอากาศ และไม่ใหเ้กิดการอุดตันของแผงคอยล์เย็น แผงคอยล์ร้อน ทอ่น้ าทิ้ง 

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่าง ใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

วสัดุงานบา้นเพื่อใช้ตรวจช่องปาก กรณีไฟดับ และออกหน่วย ที่งานทนัตสาธารณสุข

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้วดัคลอรีนน้ า ที่งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย

จ้างท าโปสเตอร์

เพื่อใช้ส่ือสารในการผสมยาและใช้ยาฉีดใหก้ับผู้ปว่ยได้อย่างปลอดภยัและเหมาะสม

980.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

14,500.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110      

 วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

100.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/3/2562 เฉพาะเจาะจง

1,000.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

1,380.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 12/3/2562 เฉพาะเจาะจง

139,340.00               

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113     

 วนัที่ 19/3/2562 เฉพาะเจาะจง

570.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

1,800.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111      

  วนัที่ 19/3/2562 เฉพาะเจาะจง

1,928.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112     

 วนัที่ 19/3/2562 เฉพาะเจาะจง
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ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
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จ้างเหมาบริการเพื่อ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากชุดแฟนคอยล์เย็นช ารุดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

ไม่คุ้มเมื่อเปรียบเทยีบกับการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศชุดใหม่แทน ของงานศูนย์ยานพาหนะ 

วสัดุส านักงานเพื่อใช้ใส่เอกสารที่งานทนัตสาธารณสุข

วสัดุงานบา้น เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ทางแพทย์ ที่งานทนัตสาธารณสุข 

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ทดแทนเก้าอี้เก่าที่ช ารุดซ่อมไม่ได้และซ้ือทดแทนเนื่องจากเก้าอี้ในหอ้ง

ประชุมมีไม่เพยีงพอ ที่หอ้งประชุมชั้น 5 

วสัดุงานบา้นเพื่อใช้เพื่อคีบผ้าเปื้อนและผ้าสะอาดเข้าไปในเคร่ืองซักผ้าที่งานซักฟอก

วสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของหน่วยจ่ายกลาง 

จ้างเหมาบริการ เพื่อ เปล่ียนชักโครกหอ้งน้ าผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากตัวชักโครกแตกร้าวและ

อุปกรณ์เส่ือมสภาพท าใหเ้วลากดชักโครกแล้วมีน้ าร่ัวซึมออกมา ที่งานกายภาพบ าบดั

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมประตูหอ้ง ANC กลุ่มงานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้างจ้านของงานโภชนาการ

4,500.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562 เฉพาะเจาะจง

145.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562 เฉพาะเจาะจง

120.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

599.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/3/2562 เฉพาะเจาะจง

850.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115      

 วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

598.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ เฉพาะเจาะจง

523.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 18/3/2562 เฉพาะเจาะจง

23,271.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114      

  วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

19,159.85                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116      

  วนัที่ 22/3/2562 เฉพาะเจาะจง

25,000.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่  117     

 วนัที่ 22/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 จ้างเหมาบริการนส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

จ้างเหมาบริการนส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชระเบยีน

จ้างเหมาบริการนายอนุสรณ์ ประจงกิจ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ ศูนย์เปล

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานซ่อมบ ารุง รพ.

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ บอ่บ าบดั ของ รพ.

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตกรรม

จ้างเหมาบริการนส.สุรภ ีมานะสกุลพงษ ์ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน

จ้างเหมาบริการนส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในพเิศษ

1,480.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 19/3/2562 เฉพาะเจาะจง

5,052.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 19/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

จ้างเหมาบริการนส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

จ้างเหมาบริการนายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบคอมพวิเตอร์

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

จ้างเหมาบริการนายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

จ้างเหมาบริการ นส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุ

และเฉิน

จ้างเหมาบริการ นส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งานทนัต

สาธารณสุข

จ้างเหมาบริการนส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

จ้างเหมาบริการ นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

จ้างเหมาบริการ นส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งคลอด

จ้างเหมาบริการ นายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏบิติังานที่ 

งานรังสีการแพทย์

จ้างเหมาบริการ นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังานที่ 

การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการนส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและ

ครอบครัว

จ้างเหมาบริการ นส.เกษณี อริยะ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ ปฏบิติังานที่ งาน

โภชนาการ

จ้างเหมาบริการนายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

3,360.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

12,240.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/2/2562 เฉพาะเจาะจง

15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

จ้างเหมาบริการ นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง

จ้างเหมาบริการ นายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้ซ่อมกระด่ิงเรียกเจ้าหน้าที่ ของหอ้งตรวจผู้ปว่ยนอก หอ้งตรวจ 1 ถึงหอ้งตรวจ 

6 ที่ช ารุด

จ้างเหมาบริการ นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

จ้างเหมาบริการ   นส.สุวรณี จันทร์ดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมแซมพดัลมติดเพดานที่ช ารุด ที่ศูนย์เปลและฝ่ายแผนงาน

จ้าง ซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อ ซ่อมแซมประตูกระจกหอ้งน้ าผู้พกิารที่งานผู้ปว่ยนอก เนื่องจากประตูกระจกแตก

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อน าไปต่อกับสายเคร่ืองช่วยหายใจ Bird Ventilator ที่มีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถต่อ

ใช้งานได้เนื่องจากต้องใช้ตัวต่อในการใช้งาน ที่งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

จ้างเหมาบริการนายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

3,990.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

445.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/3/2562 เฉพาะเจาะจง

1,500.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118     

 วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

570.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

86

87

88

89

90

จ้างเหมาบริการนส.เกตสรี เสริมปญัญากุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานหอ้งคลอด

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ซ่อมตู้ท าน้ าเย็นของงาน NCD ที่เสีย

ซ้ือวสัดุช่างซ่อมบ ารุงเพื่อ น าไปต่อใช้งานแก๊สอากอนกับชุดเคร่ืองเชื่อมอากอน เนื่องจากชุดเกจ์

โฟลวม์ิเตอร์ส าหรับแก๊สอากอนที่ใช้งานอยู่ปจัจุบนัเสีย เวลาต่อใช้งานท าใหแ้ก๊สอากอนร่ัวและหมด

เร็ว

จ้างเหมาบริการเพื่อใช้เปล่ียนมอเตอร์ไฟฟา้ 3 เฟส ขนาด ½ HP ความเร็ว 1,450 รอบ/นาท ีของ

พดัลมดูดอากาศในหอ้งท าคลอดที่มอเตอร์ซ๊อต ไม่สามารถเปดิใช้งานได้

จ้างเหมาบริการ นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

2,800.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

4,600.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

406.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง

7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/3/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับ

1

2

3

4

5

6

7

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการใหบ้ริการส าหรับผู้ปว่ยของ รพ. 150.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

17,777.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130      

 วนัที่ 5/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

1,140.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. 4,500.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานซักฟอก ของ รพ 24,074.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129      

 วนัที่ 5/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

6,600.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

4,650.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน เมษายน 2562



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของแพทย์ที่งานเวชปฏบิติัและชุมชน 2,480.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133   

วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของงาน NCD,หอ้งคลอด,งานเวชปฏบิติั

ครอบครัวและชุมชน

11,600.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134   

วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้และค่าซ่อมไม่คุ้มเมื่อเทยีบกับ

ซ้ือใหม่ ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม,หอ้งผ่าตัด,และงานผู้ปว่ยนอก

21,210.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่  135   

วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อใช้ส าหรับท าระบบพน่ไอน้ า ใหค้วามสดชื่น เย็นสบาย ลดอุณหภมูิ ลดฝุ่น

ละอองใน รพ.

88,000.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/1  

วนัที่ 4/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ประปา เพื่อใช้ส าหรับวดัคุณภาพน้ าประปาที่ใช้ภายในโรงพยาบาลและวดัคุณภาพน้ า

ภายในระบบบ าบดัน้ าเสีย ใหอ้ยู่ในค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้

63,023.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/2 

วนัที่  4/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        ทะเบยีน ขค 7160 เชียงใหม่ 20,349.26                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132    

วนัที่ 5/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

10,000.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131      

 วนัที่ 5/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

63,000.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

9,618.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 2/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

17

18

19

20

21

22

23

24

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        ทะเบยีน ขม 8914  เชียงใหม่ 3,427.75                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140      

 วนัที่ 11/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งแยกโรค 301 ชั้น 3 และหอ้ง SERVER ศูนย์

คอมพวิเตอร์ ชั้น 5

840.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        ทะเบยีน ขก 5621  เชียงใหม่ 2,076.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/1  

 วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ้ Eminent ขนาด 36,167 BTU เนื่องจาก

คอมเพลสเซอร์เสียที่งานชันสูตร

4,500.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 9/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ        ทะเบยีน กร 9387  เชียงใหม่ 46,694.27                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139      

 วนัที่ 11/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากชาร์ตไฟไม่เข้าตัวรับไฟ

เสียของงานทนัตสาธารณสุข

1,550.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่  136   

วนัที่  10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน ท าเอกสาร สแกนงาน การส่งข้อมูลผู้ปว่ยผ่าน

ไฟล์อิเล็คทรอนิคส์ของงานกายภาพบ าบดั

3,990.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่  137  

วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ระบบการสแกนบาร์โค๊ดจากใบนัดผู้ปว่ย เพื่อออกคิวใหผู้้ปว่ยและลด

ปญัหากระบวนการท างานเร่ืองระยะเวลารอคอยที่นานท าใหส่้งผลกระทบต่อระบบการบริการของ

โรงพยาบาล

12,500.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138      

 วนัที่ 10/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

จ้างเหมาบริการ เพื่อ ซ่อมบานมุ้งลวดที่แผ่นมุ้งลวดขาดในหอผู้ปว่ยในหญิง 1,400.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143    

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับแช่วคัซีน ยา และเวชภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับรักษาผู้ปว่ยของงาน

อุบติัเหตุและฉุกเฉิน

15,490.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/1 

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในงานอบรม/ประชุม/ประชาคมหมู่บา้นของงานPCU 6,380.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการท าไม้ดามขา เพื่อใช้ในการยึดตรึงและดามผู้บาดเจ็บทั้งในโรงพยาบาลและนอก

โรงพยาบาล

4,400.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ ทดแทนโทรศัพทเ์ดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ของงาน ซ่อมบ ารุง งาน

กายภาพบ าบดั งานNCD

5,400.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142   

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้างมือหอ้งธนาคารเลือดที่งานชันสูตร 35.00                       ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียนชักโครกหอ้งน้ าผู้ปว่ยนอก OPD ชาย จ านวน 2 หอ้ง ที่ชุดฟลัชวาล์วเสีย

ไม่สามารถซ่อมได้เมื่อเทยีบกับจัดซ้ือชุดชักโครกใหม่มาทดแทน

9,000.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานบญัชีการเงิน ของ รพ. 2,420.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 17/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมอ่างล้างมือหอ้งธนาคารเลือดที่งานชันสูตร 406.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 11/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

34

35

36

37

38

39

40

41 ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

1,216.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้ส าหรับโครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ ภายใต้

นโยบาย GREEN&CLEAN Hospital จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

10,450.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146    

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ในหอ้งประชุมและออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ ของ รพ. 13,000.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่  147     

 วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อ ใช้เปล่ียนกล้องตัวเดิมที่เสียเนื่องจากเกิดกระแสไฟฟา้ขัดข้องท าให้

กล้องได้รับความเสียหายและบริเวณที่ติดต้ังกล้องวงจรปดิไม่สามารถบนัทกึเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ปจัจุบนัได้

3,700.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148      

 วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อ ใช้ในโครงการเฝ้าระวงั ปอ้งกันและควบคุมโรควณัโรค (กิจกรรมที่ 2) อ าเภอ

หางดง จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

596.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ เพื่อ ใช้จัดหาที่รองรับขยะ Recycle ประเภทขวดน้ าพลาสติก ขวดแก้วของ

โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ ภายใต้นโยบาย GREEN&CLEAN 

Hospital จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562

22,400.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144     

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นเพื่อใช้ทดแทนไมโครเวฟเดิมที่เสียและไม่สามารถซ่อมได้ 1,690.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145     

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้น ซ่อมตู้เย็นแช่วคัซีนของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 260.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

42

43
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45

46

47

48

49

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อทดแทนปั๊มไดโวตั่วเดิมที่เสียไม่สามารถซ่อมได้ ที่งานบอ่บ าบดัน้ าเสีย 5,885.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151    

วนัที่ 26/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ เพื่อเปล่ียนสารกรองน้ าชนิดต่างๆของระบบเคร่ืองกรองน้ าอาโอ (RO) เพื่อใช้ใน

การล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่หน่วยจ่ายกลาง

65,150.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่  153   

วนัที่ 29/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน กร9387 เชียงใหม่ 200.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานการเงินผู้ปว่ยนอก 1,000.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างท าปา้ยไวนิลเพื่อ ใหผู้้รับบริการสะดวกในการเข้าถึงหน่วยบริการที่งานชันสูตร 3,445.40                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149  

วนัที่ 26/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ประปา เพื่อติดต้ังแทนชุดกรองน้ าอาโอ(RO) เดิมที่เสียและเส่ือมสภาพตามระยะเวลา

การใช้งาน ไม่สามารถผลิตน้ าอาโอ (RO) ได้ทนัต่อความต้องการใช้น้ า เพื่อที่จะล้างอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผ่าตัด

39,950.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150      

 วนัที่ 26/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

1,008.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

4,125.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 22/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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51

52

53

54

55

56

57

58

จ้างเหมาบริการ นส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

15,960.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบคอมพวิเตอร์

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์

10,200.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน

7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยในพเิศษ 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชระเบยีน 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมหลังคางาน ANC เนื่องจากโดนลมพดัแตก 1,115.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ บอ่บ าบดั ของ รพ. 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตกรรม 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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65

66

67

จ้างเหมาบริการ นายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งานทนัต

สาธารณสุข

7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ  นส.วาสนา จุโข่  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ  นส.รัตนา กะโนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุ

และเฉิน

7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

68

69

70

71

72

73

74

75

76

จ้างเหมาบริการ    นส.เกษณี อริยะ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ  นส.พรทพิย์ อดกล้ัน ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ ปฏบิติังานที่ งาน

โภชนาการ

15,960.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน

15,960.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังานที่ 

การเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10,200.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10,200.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและ

ครอบครัว

7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งคลอด 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏบิติังานที่ งาน

รังสีการแพทย์

480/วนั ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข

12,240.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมพดัลมหอ้งกายภาพบ าบดั 250.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ

7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ วา่ที่ร้อยตรีวชิญา สุรินทร์เปา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและชุมชน

10,200.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

2,162.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง 10,200.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์

15,960.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.สุวรณี จันทร์ดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 24/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

87

88

89

90

91

92

93

94

95 ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. 6,300.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. 19,159.85                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 166     

วนัที่ 3/5/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานซักฟอก รพ. 10,486.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170     

วนัที่ 3/5/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. 5,000.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ประกอบในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูรระหวา่งวนัที่ 4-6 พฤษภาคม พทุธศักราช 2562

5,070.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ซ่อมวงกบหน้าต่างบานเล่ือนงานคลังยา 280.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ LG ขนาด 9,554 บทียีู ที่มอเตอร์คอลย์

ร้อนเสีย ที่หอ้งทารกแรกคลอด

2,400.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/4/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างท าปา้ยไวนิลรณรงค์หมอกควนั/จิตอาสา ของงาน PCU 720.00                     ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต. 5,914.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 25/4/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

96

97

98

99

100

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของหอผู้ปว่ยในชาย 2,560.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 168      

  วนัที่ 3/5/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

9,372.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. 2,550.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. และ รพ.ส.ต.ใน

เครือข่าย

6,110.00                   ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 30/4/2562
เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานจ่ายกลางและซักฟอก 11,160.00                 ใบส่ังซ้ือเลขที่  167  

วนัที่ 3/5/2562
เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับ

1

2

3

4

5

6

7

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อ ใช้ประกอบในพระราชพธิ ีบรมราชาภเิษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 10 1,750.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน 40-0246 ชม 10,121.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที1่72       

 วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง
ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้   1.เพิ่มจุดติดต้ังพดัลมเพดานในหอ้งคลอดบริเวณเตียงแทรก และ

เปล่ียนทดแทนพดัลมตัวเดิมที่เสียบริเวณเคาน์เตอร์โต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่หอ้งคลอด จ านวน 3 ตัว 

 2.เปล่ียนทดแทนพดัลมติดเพดานที่เสียของงานเวชระเบยีน จ านวน 1 ตัว

8,960.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173      

 วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ทดแทนโทรศัพทเ์คร่ืองเดิมที่เสียไม่สามารถซ่อมได้ 1,800.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ซ่อมพดัลมติดเพดานของงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 560.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 7/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหางดง 

(PCU)
84,000.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 171      

  วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ซ่อมกุญแจบานเล่ือนประตูของงานโภชนา 145.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 1/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 1,995.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ (งบค่าเส่ือมป2ี561) 241,000.00               
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 178      

 วนัที่ 14/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ย้ายจุดติดต้ังโทรศัพทข์องกลุ่มงานแผน 1,640.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 13/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อ ใช้ปอ้งกันแสงแดด ที่งานศูนย์ยานพาหนะ 3,900.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 567 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (งบค่าเส่ือมป2ี561) 49,100.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176      

 วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (งบค่าเส่ือมป2ี561) 84,000.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 177      

  วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน คพว.655 ชม 785.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุไฟฟา้ เพื่อใช้เพิ่มจุดติดต้ังพดัลมเพดานในหอ้งคลอดบริเวณเตียงแทรก 1,500.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 174      

  วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงานจ่ายกลาง 3,500.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 9/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของหอ้งผ่าตัด 11,770.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 175      

 วนัที่ 10/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ซ้ือวสัดุประปา เพื่อใช้ซ่อมทอ่น้ าทิ้งอ่างล้างมือของหอผู้ปว่ยในหญิง 1,640.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที2่1/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ของ รพ.ส.ต.น้ าโทง้ (งบค่าเส่ือมป2ี562 11,000.00                 
สัญญาจ้างที่ 16/2562 

 วนัที่ 16/5/2562
เฉพาะเจาะจง

 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อ ใช้ส าหรับโปรแกรมบริหารงานคลังของกลุ่มงานเภสัชกรรม เนื่องจาก

โปรแกรมเดิมไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปจัจุบนัและไม่สามารถเปดิดูข้อมูลบางรายการที่จ าเปน็ได้
6,000.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อ ใช้วางถังน้ าด่ืมใหไ้ด้ตามมาตรฐาน ของ หอผู้ปว่ยในพเิศษ เวชระเบยีน(หอ้ง

บตัร) กายภาพบ าบดั NCD งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และงานศูนย์เปล
5,400.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 684.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อพฒันาพฤติกรรมการบริการ ทกัษะการส่ือสาร และ

การท างานเปน็ทมี ส าหรับบคุลากรโรงพยาบาลหางดง ป ี2562
2,375.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 15/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อ ซ่อมกระจกบานเกร็ดหอ้งน้ าเจ้าหน้าที่ในหอผู้ปว่ยในหญิง 500.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181      

 วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 4,860.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 7,854.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 14/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

27

28

29
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31
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34
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36

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ทดแทนเก้าอี้ตัวเดิมที่ไม่สามารถซ่อมได้ ของหอผู้ปว่ยในหญิง 460.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ประปาเพื่อใช้เติมสารคลอรีนชนิดน้ า 10% ในระบบน้ าประปาและฆ่าเชื้อในระบบบอ่

บ าบดัน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง ของหน่วยงานบอ่บดัน้ าเสีย ของ รพ.
24,824.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 187      

 วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อซ่อมเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ Carrier ขนาด 48,000 BTU บริเวณ

เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ หอ้งคลอด เนื่องจากทอ่ท าความเย็นร่ัว
3,500.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเพื่อเปล่ียนปั๊มสแตนเลสอัตโนมัติขนาด 1 HP ของระบบเคร่ืองกรองน้ าอาโอ ที่ใช้ใน

การล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของหน่วยจ่ายกลาง 29,450.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่  185     

 วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุเพื่อใช้เปล่ียนทดแทนและปรับปรุงระบบประกาศกระจายเสียง งานผู้ปว่ย

นอก
26,700.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186      

  วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อท าที่บงัแดดและฝนที่งานศูนย์เปล 6,600.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183      

 วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ เพื่อท าที่บงัแดดและฝนของคลังพสัดุ 30,400.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่  184     

 วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานของงานการเงินและบญัชี 220.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ CARRIER ขนาด 36,167 BTU ที่หอ้งบรรจุ

 หอ่เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของหน่วยจ่ายกลาง
3,200.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182      

  วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆใน รพ. 6,300.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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40
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43
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ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขม 8914 ชม 31,030.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที1่90       

 วนัที่ 30/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าของโรงพยาบาลหางดง 2,520.92                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายดุลยวตั สุภาวงค์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ บอ่บ าบดั ของ รพ.
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการบนัทกึเวชระเบยีนของหอผู้ปว่ยในชาย 980.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้เปล่ียนทดแทนกล้องวงจรปดิที่เสีย ในหอ้ง NCD หอ้งส่งเสริม

สุขภาพ ANC หน้าหอ้งชันสูตร และลานจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าหอ้งซักฟอก
1,300.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อใช้ ทดแทนโทรศัพทเ์ดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ของงานส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มงานเวชปฏบิติัครอบครัวและชุมชน
3,600.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่  188     

 วนัที่ 24/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อใช้เปล่ียนฝาบอ่พกัเหล็กหล่อฝาเดิมที่แตกหน้าหอ้งศูนย์ยานพาหนะ 9,850.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้บรรจุ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของหน่วยจ่ายกลาง 4,425.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้น เพื่อใช้บรรจุ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของงานผู้ปว่ยนอก 260.00                     
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุประปาเพื่อใช้เติมสารคลอรีนชนิดน้ า 10% ในระบบน้ าประปาและฆ่าเชื้อในระบบบอ่บ าบดั

น้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง ของหน่วยงานบอ่บดัน้ าเสีย ของ รพ.
1,712.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 21/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

47

48

49

50
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52

53

54

55

56
จ้างเหมาบริการนส.บษุบา ปญัญาเฟอืน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุ

และเฉิน
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายสรรพสิทธิ ์สุรศาสตร์พศิาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานระบบคอมพวิเตอร์

ปฏบิติังานที่ ศูนย์คอมพวิเตอร์
10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.รัตนา กะโนะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายนิรนนท ์กาบจันทร์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.สกุนี เผือกขาว ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชระเบยีน
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.กัลยาณี แก้วสิงหสุ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน
15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ธมลวรรณ เมฆวชิัยวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ชฎาภรณ์ วสิาปา ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตกรรม
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.เสาวภา กมุทผดุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ปาริชาต ขวญัถาวรกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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จ้างเหมาบริการนส.ภศัรา วงศกนิศษฐ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งาน

ทนัตสาธารณสุข
12,240.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ศิริลักษณ์ อนุหวนั ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏบิติังานที่ การเงิน

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.วฒันา วนาเจือภมูิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.จารุวรรณ ทรายทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งคลอด
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายกิตติคุณ ชัยสุภาพสิริกุล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏบิติังานที่ งาน

รังสีการแพทย์
960.00                     

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.วาสนา จุโข่  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายเอกลักษณ์ ก๋องมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นายธรีพงค์ ทรายมูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ปรานอม ตาสุวรรณ ต าแหน่ง พนักงานบริการ  ปฏบิติังานที่ งานทนัต

สาธารณสุข
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.ธนาภรณ์ ค้ าจุนสิงขร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอ้งผ่าตัด
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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จ้างเหมาบริการนส.สุวรณี จันทร์ดี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย 7,590.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.พรพรรณ แก้วปญัญาเพญ็ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในหญิง
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายนพกฤษณ์ นวลปนัยอง ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังานที่ งานซ่อมบ ารุง
10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายพนูทรัพย์ อินทนนท ์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังานที่ งานเวช

ปฏบิติัครอบครัวและชุมชน
15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนายวรวฒัน์ ภกัดีคีรี ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  ปฏบิติังานที่ ศูนย์ยานพาหนะ
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.จีลดา ด ารงคงอยู่เลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ในชาย
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.วลิาวณัย์ ค าเปยีง ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและ

ครอบครัว
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.เกษณี อริยะ ต าแหน่ง พนักงานบริการ ปฏบิติังานที่ งานทนัตสาธารณสุข
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.พรทพิย์ อดกล้ัน ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏบิติัการ ปฏบิติังานที่ งานโภชนาการ
15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.พนิตนันท ์ไชยชนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏบิติังานที่ งานพสัดุทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบค่าเส่ือมป ี2561) 21,980.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 192      

 วนัที่ 30/5/2561 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 3,680.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 295/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ.และ รพ.ส.ต. 6,589.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 205      

 วนัที่ 4/6/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน นข 3335 ชม. 6,710.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่  190/1  

    วนัที่ 30/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ธนัญญา เสาทอง ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่ายกลาง/ซักฟอก 7,590.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.ศิริพร บญุมา ต าแหน่งพนักงาน ปฏบิติังานที่งานจ่ายกลาง 7,590.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.หตัถภรณ์ แสงเพชรไพบรูณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่หอ้งคลอด 7,590.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ นส.รัตนาภรณ์ ตุ้ยค า ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิติังานที่ ศูนย์

คอมพวิเตอร์
15,960.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการนส.พนิดา เชื้อสมบรูณ์วงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏบิติังานที่ หอผู้ปว่ยใน

พเิศษ
7,590.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการวา่ที่ร้อยตรีวชิญา สุรินทร์เปา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์

ปฏบิติังานที่ งานเวชปฏบิติัและชุมชน
10,200.00                 

ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 27/5/2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562 ประเภท วัสดทุัว่ไป

 เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ด้ซ้ือหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ด้

จัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น (งบค่าเส่ือมป2ี561) 4,190.00                   

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 207      

 วนัที่ 4/6/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ. และ รพ.ส.ต. 1,681.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุงานบา้นเพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานของงานซักฟอก ของ รพ. 57,244.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 206      

  วนัที่ 4/6/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น (งบค่าเส่ือมป2ี561) 15,780.00                 
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 191      

 วนัที่ 30/5/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ. 1,160.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 204      

  วนัที่ 4/6/2562 เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของฝ่าย/หน่วยงานต่างๆของ รพ. และ รพ.ส.ต. 1,032.00                   
ใบส่ังซ้ือเลขที่        

วนัที่ 29/5/2562 เฉพาะเจาะจง


