
 

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
โรงพยาบาลเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 

ล ำดบั
ที ่

แผนงำน หมวดคำ่ครุภณัฑ์ ทีดิ่นและส่ิงกอ่สรำ้ง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบกิ-จ่ำย 

เป็นไป
ตำม

แผน (/) 

ไม่
เป็นไป
ตำม
แผน(/) 

หมำยเหต ุ
งำน/โครงกำร 

รำยกำร จ ำนวน
(หน่วย
นับ) 

จัดซือ้จัดจ้ำง
โดยวธีิ 

ประกำศสอบ
รำคำ/e-

bidding/e-

marketing 

(ว.ด.ป.) 

ลงนำมใน
สญัญำ 
(ว.ด.ป.) 

กำรส่งมอบ 
(ว.ด.ป.) 

เงิน
งบประมำณ 
(บำท) 

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ(บำท) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 
 

ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

เคร่ืองกระตุน้กลำ้มเน้ือดว้ย
ไฟฟ้ำพร้อมอลัตรำซำวด์ 

1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63 - - 259,000 168,979.75 /   

2 ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของ
หัวใจและสัญญำณชีพ
อตัโนมติั ขนำดเล็ก 

4 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   598,000  /   

3 ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

เคร่ืองควบคมุกำรให้สำรน ้ ำ
ทำงหลอดเลือดด ำชนิด 1 สำย 

6 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   327,000  /   

4 ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

ชดุอภิบำลเด็กเล็ก 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   500,000  /   

5 ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหัวใจชนิด
ไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภำค
วดัคำร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน 

 
 

 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   478,000  /   



ล ำดบั
ที ่

แผนงำน หมวดคำ่ครุภณัฑ์ ทีดิ่นและส่ิงกอ่สรำ้ง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบกิ-จ่ำย 

เป็นไป
ตำม

แผน (/) 

ไม่
เป็นไป
ตำม
แผน(/) 

หมำยเหต ุ
งำน/โครงกำร 

รำยกำร จ ำนวน
(หน่วย
นับ) 

จัดซือ้จัดจ้ำง
โดยวธีิ 

ประกำศสอบ
รำคำ/e-

bidding/e-

marketing 

(ว.ด.ป.) 

ลงนำมใน
สญัญำ 
(ว.ด.ป.) 

กำรส่งมอบ 
(ว.ด.ป.) 

เงิน
งบประมำณ 
(บำท) 

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ(บำท) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
6 ซือ้ครุภณัฑ์

กำรแพทย์ 
ยูนิตท ำฟัน 1 เคร่ือง ประกวด

รำคำฯ 
ม.ค.63   439,000  /   

7 ซือ้ครุภณัฑ์
กำรแพทย์ 

เคร่ืองดูดสูญญำกำศส ำหรับ
เคร่ืองกระตุน้กลำ้มเน้ือดว้ย
ไฟฟ้ำพร้อมอลัตรำซำวน์ 

 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   199,000  /   

 

 ลำยมือชือ่ ..................................... ผูจ้ัดท  ำ       ลำยมือชือ่..................... .............................ผูร้บัผดิชอบ 
                   (นำงสำวทพิวนั   บญุวเิศษ)                                                                                                  (นำยสุทธิวรณ์   ค  ำโสภำ)                                                                                 
ต  ำแหน่ง        เจ้ำพนักงำนพสัดุ                                                                                                                           ต  ำแหน่ง   นักจัดกำรงำนท ัว่ไปช  ำนำญกำร 
 
 

 
 
 

 



ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป
ท่ี งำน/ รำยกำร จ ำนวน จัดซ้ือโดย ประกำศสอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงิน เงินงบประมำณ ตำม ตำม

โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) บ ำรุง หรือเงินสมทบ แผน แผน
(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,340.00 √

2 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 21,510.00 √

3 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 35,310.00 √

4 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,600.00 √

5 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 11,500.00 √

6 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 13 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 80,764.00 √

7 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 58,334.20 √

8 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 18 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 72,185.00 √

9 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,000.00 √

10 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,200.00 √

11 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 10,750.00 √

12 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 15,729.00 √

13 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 16,050.00 √

14 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 22,000.00 √

15 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 96,300.00 √

16 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 45,300.00 √

17 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 23,000.00 √

18 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,500.00 √

19 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,200.00 √

20 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 12 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 2,600.00 √

แบบรายงานผลการปฏบัิติตามแผนปฏบัิติการจดัซ้ือจดัจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไตรมาสที ่4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร

หมวดค่ำครุภัณฑ์
ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

หมำยเหตุ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)



ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป
ท่ี งำน/ รำยกำร จ ำนวน จัดซ้ือโดย ประกำศสอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงิน เงินงบประมำณ ตำม ตำม

โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) บ ำรุง หรือเงินสมทบ แผน แผน
(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

แบบรายงานผลการปฏบัิติตามแผนปฏบัิติการจดัซ้ือจดัจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไตรมาสที ่4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร

หมวดค่ำครุภัณฑ์
ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

หมำยเหตุ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)

21 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,584.50 √

22 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 28,500.00 √

23 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,920.00 √

24 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,250.00 √

25 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 23,900.00 √

26 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,180.00 √

27 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 22,794.00 √

28 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 10,500.00 √

29 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 12 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 20,000.00 √

30 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 62,100.00 √

31 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 9,450.00 √

32 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 52,500.00 √

33 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,933.60 √

34 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,676.80 √

35 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 2,500.00 √

36 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 14,750.00 √

37 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,250.00 √

38 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,800.00 √

39 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 16,050.00 √

40 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,900.00 √



ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป
ท่ี งำน/ รำยกำร จ ำนวน จัดซ้ือโดย ประกำศสอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงิน เงินงบประมำณ ตำม ตำม

โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) บ ำรุง หรือเงินสมทบ แผน แผน
(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

แบบรายงานผลการปฏบัิติตามแผนปฏบัิติการจดัซ้ือจดัจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไตรมาสที ่4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร

หมวดค่ำครุภัณฑ์
ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

หมำยเหตุ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)

41 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,470.00 √

42 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,997.80 √

43 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 28,500.00 √

44 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 35,845.00 √

45 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 18,000.00 √

46 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 5,100.00 √

47 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 47,829.00 √

48 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,933.60 √

49 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 40,295.00 √

50 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 11,250.00 √

51 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 19,376.63 √

52 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 15 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 8,823.00 √

53 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 2,568.00 √

54 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,280.00 √

55 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,560.00 √

56 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,798.50 √

57 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,975.00 √

58 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,618.74 √

59 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,040.00 √

60 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 12,250.00 √
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61 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 16,500.00 √

62 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 8,500.00 √

63 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 27,820.00 √

64 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 12,000.00 √

65 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,340.00 √

66 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 5,500.00 √

67 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 21,000.00 √

68 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 28,050.00 √

69 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 8 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,890.00 √

70 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 8,667.00 √

71 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 24,000.00 √

72 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 19,040.00 √

73 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,490.00 √

74 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 38,520.00 √

75 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 4,200.00 √

76 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,100.00 √

77 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 17,500.00 √

78 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 9,951.00 √

79 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 11,350.00 √

80 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,933.60 √
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81 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 26,250.00 √

82 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 28,890.00 √

83 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 9 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 19,000.00 √

84 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 8 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 14,750.00 √

85 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,800.00 √

86 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,825.00 √

87 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,020.00 √

88 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,567.00 √

89 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,789.00 √

90 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,452.00 √

91 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 568.00 √

92 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 749 √

93 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 749 √

94 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 290.87 √

95 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,819.00 √

96 วสัดุเช้ือเพลิง วสัดุเช้ือเพลิง 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 27,560 √

97 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,950.00 √

98 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 17,520.00 √

99 ครุภณัฑก์ารแพทย์ ครุภณัฑก์ารแพทย์  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 11,000 √

100 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,000 √
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101 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,520 √

102 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 820 √

103 วสัดุไฟฟ้าฯ วสัดุไฟฟ้าฯ  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 7,355 √

104 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,350 √

105 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 820 √

106 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,520 √

107 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,000 √

108 ครุภณัฑก์ารแพทย์ ครุภณัฑก์ารแพทย์  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 11,000 √

109 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 17,520 √

110 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 18,750.00 √

111 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,470 √

112 วสัดุผา้และเคร่ืองแต่งฯ วสัดุผา้และเคร่ืองแต่งฯ   4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 64,260 √

113 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 41,040.00 √

114 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 8,268.00 √

115 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 24,500.00 √

116 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,380.95 √

117 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 15,960 √

118 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,754 √

119 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  6 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 6,422 √

120 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 458 √
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121 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,165 √

122 วสัดุเช้ือเพลิง(หุงตม้) วสัดุเช้ือเพลิง(หุงตม้)  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,117 √

123 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 3,745 √

124 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,950 √

125 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 1,989 √

126 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ค.63  ก.ค.63  ก.ค.63 914.85 √

127 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,170 √

128 วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,800 √

129 วสัดุยานพาหนะฯ วสัดุยานพาหนะฯ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 29,450 √

130 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 6,848.00 √

131 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,200.00 √

132 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,140.00 √

133 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 13,000.00 √

134 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 16,000.00 √

135 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 86,700.00 √

136 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 15,408.00 √

137 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 6,420.00 √

138 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 17,120.00 √

139 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,500.00 √

140 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,942.50 √
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141 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 28,879.30 √

142 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 749 √

143 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 749 √

144 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 558.07 √

145 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 8,000.00 √

146 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1  รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 20,350 √

147 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,200.00 √

148 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา   1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 620.00 √

149 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 3  รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,640 √

150 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,855 √

151 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,500 √

152 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,500 √

153 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,300.00 √

154 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,800.00 √

155 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,600.00 √

156 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,750.00          √

157 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,778.50 √

158 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 19,080.00 √

159 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,800.00 √

160 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,800.00 √
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161 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,500.00 √

162 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,140.00 √

163 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,920.00 √

164 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,575.00 √

165 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 7,233.20 √

166 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 9,500.00 √

167 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,585.36 √

168 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,200.00 √

169 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 48,150.00 √

170 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 10,481.00 √

171 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,401.08 √

172 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 21,712.00 √

173 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,392.80 √

174 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 36,915.00 √

175 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 36,915.00 √

176 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 12,425.00 √

177 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,050.00 √

178 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 20,700.00 √

179 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 8,420.00 √

180 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,600.00 √
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181 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,350.00 √

182 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 14,750.00 √

183 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 33,750.00 √

184 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,040.00 √

185 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,200.00 √

186 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,000.00 √

187 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 6,890.00 √

188 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 25,210.00 √

189 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 23,657.70 √

190 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 11,556.00 √

191 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 28,890.00 √

192 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 48,500.00 √

193 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,290.00 √

194 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 11,556.00 √

195 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,189.22 √

196 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,800.00 √

197 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,192.40 √

198 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,460.00 √

199 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,889.00 √

200 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 28,890.00 √
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201 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 11,250.00 √

202 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,618.00 √

203 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,380.00 √

204 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 11,556.00 √

205 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 19,795.00 √

206 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,650.00 √

207 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 8,618.85 √

208 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 16,050.00 √

209 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,560.00 √

210 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 14,750.00 √

211 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 16,500.00 √

212 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 12,350.00 √

213 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 24,720.00 √

214 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,000.00 √

215 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 26,000.00 √

216 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 16,050.00 √

217 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 8,089.20 √

218 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,200.00 √

219 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 54,000.00 √

220 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 10,500.00 √
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221 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,260.00 √

222 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,900.00 √

223 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,851.58 √

224 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,000.00 √

225 วสัดุเช้ือเพลิง วสัดุเช้ือเพลิง  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,980.00 √

226 วสัดุเช้ือเพลิง วสัดุเช้ือเพลิง  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,700.00 √

227 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 6,000.00 √

228 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,150.00 √

229 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,400.00 √

230 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 19,000.00 √

231 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 54,000.00 √

232 วสัดุไฟฟ้าฯ วสัดุไฟฟ้าฯ  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,600.00 √

233 วสัดุผา้และเคร่ืองแต่งกายวสัดุผา้และเคร่ืองแต่งกาย2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,210.00 √

234 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 749 √

235 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 749 √

236 วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 7 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 500.52 √

237 ครุภณัฑก์ารแพทย์ ครุภณัฑก์ารแพทย์   1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,819.00 √

238 วสัดุไฟฟ้าฯ วสัดุไฟฟ้าฯ  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 32,266 √

239 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน   5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,266.00 √

240 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  8รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,100.00 √
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241 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,336 √

242 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,000 √

243 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 700 √

244 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 100,000 √

245 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 720 √

246 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 70,250 √

247 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 850 √

248 วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,600 √

249 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,400 √

250 วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 30,000 √

251 วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์  4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 4,755 √

252 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 18,750.00 √

253 ครุภณัฑโ์ฆษณาฯ ครุภณัฑโ์ฆษณาฯ  3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 1,310 √

254 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 5,850 √

255 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 25,900.00 √

256 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 2,600.00 √

257 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ส.ค.63  ส.ค.63  ส.ค.63 3,815.00 √

258 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 2,036.00 √

259 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 7,800 √

260 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 9,000 √
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โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) บ ำรุง หรือเงินสมทบ แผน แผน
(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

แบบรายงานผลการปฏบัิติตามแผนปฏบัิติการจดัซ้ือจดัจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไตรมาสที ่4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร

หมวดค่ำครุภัณฑ์
ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

หมำยเหตุ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)

261 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 300 √

262 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 63,300 √

263 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 29,770 √

264 สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.ย.63  ก.ย.63  ก.ย.63 17,300 √

ลายมือช่ือ...........................................ผูจ้ดัท  า ลายมือช่ือ...........................................ผูรั้บผิดชอบ

              (นางสาวทิพวนั  บุญวิเศษ)               (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

ต าแหน่ง   เจา้พนกังานพสัดุ ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ



 


