
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
 วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

50
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

8,260.00       
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

51
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

95,000.00     
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

52
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

47,500.00     
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

53
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

33,240.00     
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

54
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

59,920.00     
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

55
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ

30,800.00     
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

56
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ

204,500.00   
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

57
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 9 รายการ

141,600.00   
 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563
 วันที่ 12  มีนาคม  2563 เฉพาะเจาะจง

58
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

137,816.00   
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

59
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

22,500.00     
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

60
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

3,360.00       
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

61
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

43,200.00     
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

62
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

52,000.00     
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563     ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2563 - พฤษภาคม  2563                        

กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลหางดง
วันที่  1 มถุินายน  2563



ล าดับ ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซ้ือหรือจ้างแล้ว
 วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

63
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

34,454.00
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2563
 วันที่ 15   เมษายน   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

64
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

88,000.00       
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

65
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

22,800.00
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

66
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ

85,800.00
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

67
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

24,000.00       
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

68
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

6,000.00         
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

69
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

2,000.00         
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563
 วันที่ 14   พฤษภาคม   ๒๕๖3 เฉพาะเจาะจง

70
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 17 รายการ 249,545.00    

  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563
 วันที่  26  พฤษภาคม  ๒๕๖3

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

72
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

95,000.00       
  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2563
 วันที่  26  พฤษภาคม  ๒๕๖3

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์


