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ตลุาคม 2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ 47,800.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  013/2565  

  วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงาน/ฝ่าย

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย
20,359.96    เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 011-1/2565

     วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ 54,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 012/2565   

 วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 8,250.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 010-1/2565

     วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 011/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ True Move  ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2564
1,056.95      เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ -              

วนัที่ -

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 010/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพท ์3 BB ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 5,377.82      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 009/2565   

   วนัที่ 4/10/2565
จ้างเหมาบริการเปล่ียนอุปกรณ์เรียกพยาบาล(Nurse-call)ที่ 

Cohort Ward ชั้น 4 ของโรงพยาบาลหางดง
57,352.00    เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007-1/2565

      วนัที่ 17/10/2564

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 67,784.90    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 006/2565   

   วนัที่ 4/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 27,615.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007/2565   

   วนัที่ 4/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจน ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 24,290.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 004/2565   

 วนัที่ 4/10/2564

ช าระค่าบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ AIS ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 1,745.71      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ -              

วนัที่ -

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 50,691.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002/2565  

 วนัที่ 4/10/2564
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/เคร่ืองพมิพส์ าเนา ประจ าเดือน ตุลาคม 

2564
3,400.00      เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 003/2565  

 วนัที่ 4/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น จ านวน 1 รายการ 22,490.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001/2565 

วนัที่ 6/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 49,764.79    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001-1/2565

 วนัที่ 4/10/2564

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว
วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง
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จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 7,496.90      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 036-1/2565

     วนัที่ 28/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039/2565   

  วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 7,540.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  035/2565  

  วนัที่ 27/10/2564

ซ้ือคลอรีนน้ า จ านวน 25 ถัง 3,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 035-1/2565

     วนัที่ 27/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 32,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 031/2565   

  วนัที่ 26/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 1 รายการ 84,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  033/2565  

  วนัที่ 26/10/2564

จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งผู้ปว่ย (cohort wort) 378,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 024/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 8,250.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 025/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3 รายการ 135,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  022/2565  

  วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 69,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 023/2565   

  วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,969.99      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  

020-1/2565     วนัที่ 

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 28,800.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 021/2565   

  วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 25,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 019/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  020/2565  

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 16,050.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 018/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 5,136.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  

018-1/2565     วนัที่ 

ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 016/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 104,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 017/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,950.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 014/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 015/2565   

   วนัที่ 21/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงาน/ฝ่าย

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย
20,161.00    เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 012/2565   

   วนัที่ 21/10/2564
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50 เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 050/2565   

   วนัที่ 29/10/2564

29,670.00    

4,700.00      

84,168.10    

61,632.00    

เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 046/2565   

 วนัที่ 29/10/2564

เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 047/2565   

  วนัที่ 29/10/2564

เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 049-1/2565

     วนัที่ 29/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/เคร่ืองพมิพส์ าเนา ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2564

จ้างเหมาซักผ้า ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565

จ้างถ่ายเอกสารแบบคัดกรองและใบยินยอมฉีดวคัซีนโควดิ-19

ช าระค่าบริการโทรศัพท ์3 BB ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 6,039.08      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 044/2565   

   วนัที่ 29/10/2564

ซ้ืออ๊อกซิเจนเหลว ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 106,095.70    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 045/2565   

  วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 90,925.83    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 042/2565   

  วนัที่ 29/10/2564

ซ้ือวสัดุส านักงาน 38,065.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 043/2565   

  วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 134,478.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041/2565   

  วนัที่ 29/10/2564
ซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏบิติังานของงาน/ฝ่าย

ต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือข่าย
19,955.00    เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041-1/2564

  วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ย 441,930.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039-1/2565

     วนัที่ 29/10/2564

จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อประจ าปงีบประมาณ 2565 45,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 040/2565   

  วนัที่ 29/10/2564
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ซ้ือวสัดุส านักงาน 20,359.96    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 058/2565 

วนัที่ 5/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น 8,000.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 061/2565  

วนัที่ 10/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 13,375.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  

055-1/2565 วนัที่ 

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลหนองควาย 1,300.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 056/2565 

วนัที่ 5/11/2564

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 520.00        เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  054/2565

วนัที่ 5/11/2564

จ้างเหมาเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟทโ์ดยสาร ของโรงพยาบาลหางดง 17,869.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  055/2565

วนัที่ 5/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลต้นเกวน๋ 5,300.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  052/2565 

วนัที่ 4/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลแม่ทา่ช้าง 850.00        เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 053*1/2565

 วนัที่ 4/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลสบแม่ข่า 6,250.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  051/2565

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์ฟื้นฟหูว้ยดินด า 9,000.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  

051-1/2565 วนัที่ 

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลสันผักหวาน 2,850.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  

038-1/2565วนัที่ 

 ซ้ือวสัดุงานบา้น 51,895.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  050/2565

วนัที่ 3/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลขุนคง 3,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037/2565 

วนัที่ 3/11/2564

จ้างซ่อมหลังคารถยนต์ ขษ 1653 ชม. 7,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 038/2565 

วนัที่ 3/11/2564

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ทะเบยีน ขษ 1653 ชม 2,300.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037/2565 

วนัที่ 3/11/2564

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564
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โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 2,250.00      จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลบา้นแหวน

จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน งว-2008 ชม 4,036.04      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  074/2565

วนัที่ 16/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ HI ต าบลหางดง 4,550.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 074-1/2565

 วนัที่ 16/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  075/2565

วนัที่ 16/11/2564
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมากั้นหอ้งศูนย์พกัคอยผู้ปว่ยโควดิ-19+ลานจอดรถ 171,980.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  072/2565

วนัที่ 12/11/2564
จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยในโรงพยาบาล วนัที่ 16 -30 

พฤศจิกายน 2564
144,556.00    เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  

072-1/2565วนัที่ 

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขม 8914 ชม 14,860.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  070/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาติดต้ังระบบลิฟทโ์ดยสารของโรงพยาบาลหางดง 50,000.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  071/2565

วนัที่ 12//11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลบา้นแหวน 6,150.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  068/2565 

วนัที่ 12/11/2564

จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขก 5621 ชม 62,432.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  069/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลหนองควาย 12,500.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  066/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ HI ต าบลบา้นแหวน 1,500.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 067/2565  

 วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลบา้นปง 400.00        เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064/2565 

วนัที่ 11/11/2564

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลสันผักหวาน 6,150.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  065/2565

วนัที่ 12/11/2564

จ้างเหมางานกั้นหอ้งและใส่ประตูที่ศูนย์ฟื้นฟหูว้ยดินด า 9,900.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  062/2565

วนัที่ 10/11/2564

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 195,525.00    เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  063/2565

วนัที่ 10/11/2564



ล าดบั

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง5,082.80      

ใบส่ังซ้ือเลขที่  085/2565

วนัที่ 19/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  089/2565

วนัที่ 22/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  090/2565

วนัที่ 22/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  091/2565

วนัที่ 24/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  080/2565

วนัที่ 17/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 081/2565 

วนัที่ 19/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  082/2565

วนัที่ 19/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  083/2565

วนัที่ 19/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  084/2565

วนัที่ 19/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  084/2565

วนัที่ 19/11/2564
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

8,280.00      

42,000.00    

10,800.00    

3,900.00      

37,080.00    

14,350.00    

1,600.00      

5,300.00      

29,810.00    

ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น

ซ้ือวสัดุไฟฟา้

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ

ซ้ือถุงบรรจุศพ

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ

จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตปรับระดับหน้าโรงพยาบาลหางดง

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ

จ้างเหมาประกอบอาหารใหผู้้ปว่ยโควดิศูนย์ CI ต าบลหารแก้ว

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ

ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์

ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ

ใบส่ังซ้ือเลขที่  076/2565

วนัที่ 17/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 076-1/2565

 วนัที่ 17/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 077/2565 

วนัที่ 17/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  078/2565

วนัที่ 17/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  079/2565

วนัที่ 17/11/2564
37,500.00    

64,000.00    

32,000.00    

3,450.00      

1,800.00      

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง



ล าดบั

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

46

47

48

49

50

51

52

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  097/2565

วนัที่ 25/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  098/2565

วนัที่ 25/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  099/2565

วนัที่ 26/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  100/2565

วนัที่ 26/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2565 

วนัที่ 29/11/2564

26,125.00    

4,800.00      

8,540.00      

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

ซ้ือวสัดุอื่น

ใบส่ังซ้ือเลขที่  092/2565

วนัที่ 24/11/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 096/2565 

วนัที่ 25/11/2564

เฉพาะเจาะจง

5,960.00      

1,650.00      

6,000.00      

10,780.00    

ต่ออายุ Hos XP ปงีบประมาณ 2565

ซ้ือวสัดุงานบา้น

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ



ล าดบั

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว

วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ล าดบั

1

2

3

4

5

6

ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบยีน ขก 5621 ชม

จ้างเหมาเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟทโ์ดยสารของโรงพยาบาลหางดง

ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

ซ้ือวสัดุส านักงาน

ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ

ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,210.00      เฉพาะเจาะจง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/2565 

วนัที่ 1/12/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/2565 

วนัที่ 3/12/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2565 

วนัที่ 3/12/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2565

วนัที่ 9/12/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2565 

วนัที่ 9/12/2564

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/2565 

วนัที่ 15/12/2564

29,182.00    

17,869.00    

2,100.00      

4,071.99      

48,000.00    

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

 เดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลหางดง

ชื่อโครงการ/รายการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว
วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจ้าง

ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/

จัดจ้าง
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2565  ประเภท พัสดทุัว่ไป / พัสดกุารแพทย์


