
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

49
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
95,000.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/49

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

50
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
47,500.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/50

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

51
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ
25,340.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/51

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

52
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
4,350.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/52

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

53
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
4,500.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/53

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

54
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ
7,534.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/54

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

55
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ
98,000.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/55

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

56
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
21,400.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/56

13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

57
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ
152,590.00          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/57

วันที ่14 มีนาคม 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

58
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 17 รายการ
399,666.50          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/58

วันที ่14 มีนาคม 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

59
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ
12,904.20            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/59

วันที ่10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

60
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
4,760.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/60

วันที ่10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

 ระยะเวลาที่ได้จัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2562     ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2562 - พฤษภาคม 2562                         

งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหางดง

โรงพยาบาลหางดง

วันที่  4  มถุินายน  2562



ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่ได้จัดซ้ือ/จัดจ้าง

61
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
2,000.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/61

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

62
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
40,000.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/62

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

63
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
5,587.50             

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/63

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

64
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
16,650.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/64

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

65
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
40,000.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/65

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

66
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ
49,800.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/66

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

67
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
29,960.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/67

10 เมษายน 2562 เฉพาะเจาะจง

68
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 14 รายการ
318,777.50          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/68

18 เมษายน 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

69
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ
115,760.00          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/69

18 เมษายน 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

70
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ
37,250.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/70

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

71
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
9,000.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/71

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

72
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ
36,000.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/72

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

73
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
2,354.00              

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/73

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

74
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
47,500.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/74

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

75
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
29,960.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/75

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง



ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาที่ได้จัดซ้ือ/จัดจ้าง

76
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ
21,400.00            

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/76

7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะเจาะจง

77
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 15 รายการ
291,954.00          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/77

21 พฤษภาคม 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

78
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ
126,840.00          

ใบส่ังซ้ือเลขที ่

วันที่

 ชม.0032.303.3(1)/78

21 พฤษภาคม 2562
ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์








