




ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

1 4,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/12      ลว 22/12/2563

2 2,730.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/12       ลว 22/12/2563

3 3,430.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 28/12      ลว22/12/2563

4 3,800.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/12      ลว 22/12/2563

5 4,000.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/12      ลว 22/12/2563

6 240.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/12       ลว 22/12/2563

7 6,775.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/12      ลว 17/12/2563

8 2,900.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/12      ลว 24/12/2563

9 2,514.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/12       ลว 23/12/2563

10 4,873.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/12       ลว 23/12/2563

11 2,410.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/12      ลว 23/12/2563

12 1,060.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/12      ลว 22/12/2563วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาท าป้าย

วัสดุไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุประปา

วัสดุก่อสร้าง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มกรำคม  2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-31 เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กง
8193

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กค-
4921

จ้างเหมาสูบน้ าเสีย

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน นข-
2099

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน นข-
415



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

13 5,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/12      ลว 25/12/2563

14 6,200.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

15 915.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

16 19,172.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

17 10,710.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

18 4,875.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

19 16,230.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

20 5,700.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

21 9,412.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

22 8,700.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

23 6,300.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

24 10,719.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

25 5,200.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าและปรับปรุงระบบ
ของเสีย

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบุคลากร



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

26 14,400.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/1          ลว 5/1/2564

27 1,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/12      ลว 23/12/2563

28 99,995.78           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

29 3,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/1        ลว 8/1/2564

30 44,560.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/1          ลว 5/1/2564

31 3,130.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/1           ลว 6/1/2564

32 2,647.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/1          ลว 6/1/2564

33 7,745.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/1          ลว 5/1/2564

34 2,660.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/1          ลว 6/1/2564

35 4,865.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/1        ลว 6/1/2564

36 6,435.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/1          ลว 5/1/2564

37 27,442.20           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

38 12,329.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/1           ลว 5/1/2564

วัสดุบริโภค

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการซ่อมป๊มน้ าบ่อสูบยกระดับตัวที่
 1

วัสดุประปา

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาซ่อมแซม TV

ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

วัสดุคอมพิวเตอร์



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

39 1,480.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/1          ลว 6/1/2564

40 3,200.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/1        ลว 8/1/2564

41 2,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/1        ลว 12/1/2564

42 620.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

43 200.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/1        ลว 12/1/2564

44 4,050.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/1         ลว 12/1/2564

45 4,270.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/1        ลว 14/1/2564

46 15,661.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

47 230.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/1        ลว 12/1/2564

48 300.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/1        ลว 12/1/2564

49 7,600.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 38/12        ลว 17/12/2563

50 41,400.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/12       ลว 30/12/2563

51 2,140.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/1         ลว 8/1/2564

จ้างเหมาพ่นสารก าจัดสาหร่ายบ่อผ่ึง

จ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างห้องเอกซ์เรย์

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุบริโภค

วัสดุยานพาหนะ

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กค-
4921

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

52 1,285.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/1        ลว 8/1/2564

53 3,500.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/1         ลว 8/1/2564

54 749.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

55 1,976.83             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

56 10,700.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

57 214.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

58 1,030.41             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

59 5,120.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 25/1        ลว 14/1/2564

60 25,000.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 27/1        ลว 15/1/2564

61 8,750.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/1        ลว 15/1/2564

62 7,200.00             โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 29/1         ลว 15/1/2564

63 99,000.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 26/1         ลว 14/1/2564

64 18,000.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/1        ลว 14/1/2564

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะทะเบียน กค-
3787

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

65 74,000.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 24/1        ลว 14/1/2564ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 215.07                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

2 4,750.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

3 18,405.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

4 2,295.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

5 16,910.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 32/1        ลว 19/1/2564

6 22,000.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/1         ลว 19/1/2564

7 10,420.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/1        ลว 19/1/2564

8 5,100.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

9 7,964.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

10 5,200.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

11 4,875.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

12 11,067.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

จ้างเหมาบุคลากร

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ค่าสาธรณูปโภค

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วนัที่   1-28 เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

13 9,925.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

14 16,040.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

15 8,700.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

16 5,700.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

17 2,450.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 35/1         ลว 26/1/2564

18 620.00                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

19 13,500.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/1        ลว 26/1/2564

20 12,500.00               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/1        ลว 26/1/2564

21 3,132.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 40/1        ลว 27/1/2564

22 2,101.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 38/1        ลว. 27/1/2564

23 2,900.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/1        ลว 27/1/2564

24 1,216.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 42/1        ลว 27/1/2564

25 4,305.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 41/1        ลว 27/1/2564

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุประปา

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน

ครุภัณฑ์การแพทย์

วัสดุการแพทย์

จ้างเหมาบุคลากร

จ้างเหมาบุคลากร



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง(บำท)
วธิีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

26 3,370.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/1        ลว 26/1/2564

27 1,800.00                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/1        ลว 26/1/2564

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดั

จำ้ง(บำท)
วิธีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1 53,354.48                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

2 3,446.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/2            ลว 5/2/2564

3 8,025.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/11          ลว 30/11/2563

4 20,098.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

5 1,195.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 43/1         ลว 28/1/2564

6 5,690.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2            ลว 4/2/2564

7 959.79                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

8 578.12                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

9 2,026.58                       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

10 567.33                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

11 10,700.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

12 749.00                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน

วัสดุบริโภค

วัสดุส านักงาน

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  มนีำคม 2564

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน มนีำคม  พ.ศ. 2564

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

ประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจ

วัสดุงานบ้านงานครัว



ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดั

จำ้ง(บำท)
วิธีซ้ือหรือจำ้ง

เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

13 215.07                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

14 3,100.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/2            ลว 5/2/2564

15 1,520.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/2            ลว 4/2/2564

16 4,500.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 45/1           ลว 28/1/2564

17 830.00                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/2            ลว 5/2/2564

18 2,810.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/2            ลว 4/2/2564

19 2,750.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 44/1           ลว 28/1/2564

20 29,502.40                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

21 6,480.00                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/2           ลว 8/2/2564

22 2,026.58                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

23 721.65                     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................

24 34,775.00                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ ………………………. ลว....................จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอ่าน
และแปลงสัญญาเอกซเรย์

วัสดุส านักงาน

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุบริโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิง

ครุภัณฑ์การแพทย์

จ้างเหมาบริการซ่อมจักรยานยนต์ 
ทะเบียน กรน-494


