
ล ำดบั ชื่อโครงกำร/รำยกำรทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้ำงแล้ว วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือจ้ำง (บำท)  ระยะเวลำทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/จัดจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2561
โรงพยำบำลหำงดง

วันที ่ 31  ตลุำคม 2561 

เดือน ตุลาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง เนื่องจากรออนุมัติแผนงบประมาณ
เงินบ ารุงและรออนุมติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 



ล ำดบั ชื่อโครงกำร/รำยกำรทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้ำงแล้ว วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือจ้ำง (บำท)  ระยะเวลำทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/จัดจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2  รายการ เฉพาะเจาะจง                             8,640.08 ชม.0032.301/1 21/11/2561

2 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง                           88,371.30 ชม.0032.301/1 16/11/2561

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2561

โรงพยำบำลหำงดง

วันที ่ 30  พฤศจิกำยน 2561  



ล ำดบั ชื่อโครงกำร/รำยกำรทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้ำงแล้ว วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือจ้ำง (บำท)  ระยะเวลำทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/จัดจ้ำง

1 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,800.00 POชม0032.305/2 ลว 14 ธ.ค. 61

2 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,400.00 POชม0032.305/3 ลว 14 ธ.ค. 61

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง 16,520.80 POชม0032.305/4 ลว 20 ธ.ค. 61

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 28,800.00 POชม0032.305/2 ลว 24 ธ.ค. 61

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,280.00 POชม0032.305/3 ลว 24 ธ.ค. 61

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,815.00 POชม0032.305/5 ลว 24 ธ.ค. 61

วันที ่ 31  ธันวำคม  2561      

                                                                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2561                                                                                                                                                        

โรงพยำบำลหำงดง



ล ำดบั ชื่อโครงกำร/รำยกำรทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้ำงแล้ว วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือจ้ำง (บำท)  ระยะเวลำทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/จัดจ้ำง

1 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 1,500.00 POชม0032.305/4 ลว 14 ม.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,300.00 POชม0032.305/6 ลว 18 ม.ค. 62

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 13 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,370.00 POชม0032.305/13 ลว 18 ม.ค. 62

                                                                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม  2561                                                                                                                                                        

โรงพยำบำลหำงดง

วันที ่ 31  มกรำคม  2561      



ล ำดบั ชื่อโครงกำร/รำยกำรทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้ำงแล้ว วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินทีจ่ัดซ้ือหรือจ้ำง (บำท)  ระยะเวลำทีไ่ดจ้ัดซ้ือ/จัดจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 14 รายการ เฉพาะเจาะจง 17,500.00 POชม0032.305/16 ลว 22 ก.พ. 62

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 6,500.00 POชม0032.305/17 ลว 22 ก.พ. 62

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง 68,750.00 POชม0032.305/18 ลว 22 ก.พ. 62

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง 11,000.00 POชม0032.305/18 ลว 22 ก.พ. 62

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 12 รายการ เฉพาะเจาะจง 46,325.00 POชม0032.305/20 ลว 22 ก.พ. 62

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง 22,657.25 POชม0032.305/21 ลว 22 ก.พ. 62

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง 10,470.00 POชม0032.305/22 ลว 22 ก.พ. 62

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,300.00 POชม0032.305/23 ลว 22 ก.พ. 62

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,150.00 POชม0032.305/24 ลว 22 ก.พ. 62

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง 4,010.00 POชม0032.305/25 ลว 22 ก.พ. 62

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 2,000.00 POชม0032.305/26 ลว 22 ก.พ. 62

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง 9,730.00 POชม0032.305/27 ลว 22 ก.พ. 62

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 3,000.00 POชม0032.305/28 ลว 22 ก.พ. 62

โรงพยำบำลหำงดง

วันที ่ 28  กุมภำพันธ์  2562      

                                                                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์  2562                                                                                                                                                     


