
 รายการ จํานวน(หน�วยนับ)  จํานวนเงินตาม Planfin ป�

63
เงินบํารุง เงินงบประมาณ

1 จัดซื้อเวชภัณฑ+ยา ค�าเวชภัณฑ+ยา 4,241,225.23   

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 748,891.30 

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าเวชภัณฑ+ยา

2 จัดซื้อเวชภัณฑ+มิใช�ยาและวัสดุการแพทย+ ค�าเวชภัณฑ+มิใช�ยาและวัสดุการแพทย+ 1,742,859.82   

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 12,000.00   

เดือน พ.ย.63 374,487.10 

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าเวชภัณฑ+มิใช�ยาและวัสดุการแพทย+

3 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม ค�าวัสดุทันตกรรม 330,006.75      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

การเบิก-จ�าย เปAนไป

ตามแผน

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจCางและการจัดหาพัสดุ งบประมาณ พ.ศ.2564

หน�วยงาน งานพัสดุ กลุ�มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

จัดหาโดยวิธีลําดับที่ แผนงาน/โครงการ
 หมวดค�าใชCจ�าย



เดือน พ.ย.63 70,686.60   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุทันตกรรม

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร+และการแพทย+ ค�าวัสดุวิทยาศาสตร+และการแพทย+ 1,881,989.40   

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 529,243.55 

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุวิทยาศาสตร+และการแพทย+

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค�าวัสดุสํานักงาน 250,316.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 56,998.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุสํานักงาน

6 จัดซื้อวัสดุงานบCานงานครัว ค�าวัสดุงานบCานงานครัว 248,350.48      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 60,672.80   

เดือน ธ.ค.63



รวมค�าวัสดุงานบCานงานครัว

7 จัดซื้อวัสดุก�อสรCาง ค�าวัสดุก�อสรCาง 95,878.00       

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 22,938.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุก�อสรCาง

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร+ ค�าวัสดุคอมพิวเตอร+ 199,788.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 15,999.92   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุคอมพิวเตอร+

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟIาและวิทยุ ค�าวัสดุไฟฟIาและวิทยุ 61,830.00       

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 7,150.00     

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุไฟฟIาและวิทยุ

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 360,000.00      



ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 24,415.00   

เดือน พ.ย.63 27,320.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น

11 จCางเหมาบริการทั่วไป ค�าจCางเหมาบริการทั่วไป 600,000.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 129,997.67 

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาบริการทั่วไป

12 จCางเหมาถ�ายเอกสาร ค�าจCางเหมาถ�ายเอกสาร 54,000.00       

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 4,685.50     

เดือน พ.ย.63 1,991.00     

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาถ�ายเอกสาร

13 จCางเหมาทําความสะอาด ค�าจCางเหมาทําความสะอาด 454,536.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 37,878.00   



เดือน พ.ย.63 37,878.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาทําความสะอาด

14 เช�าสัญญาณ GPS รถพยาบาล ค�าเช�าสัญญาณ GPS รถพยาบาล 8,988.00         

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 749.00       

เดือน พ.ย.63 749.00       

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าเช�าสัญญาณ GPS รถพยาบาล

15 จCางเหมาทําอาหารผูCปOวย ค�าจCางเหมาทําอาหารผูCปOวย 480,000.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 41,515.00   

เดือน พ.ย.63 31,695.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาทําอาหารผูCปOวย

16 เช�า PACS ค�าเช�า PACS 360,000.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 30,000.00   

เดือน พ.ย.63 30,000.00   

เดือน ธ.ค.63



รวมค�าเช�า PACS

17 จCางเหมารายบุคคล ค�าจCางเหมารายบุคคล 2,346,960.00   

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 146,480.00 

เดือน พ.ย.63 137,240.00 

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมารายบุคคล

18 จCางเหมาทําฟRนปลอม ค�าจCางเหมาทําฟRนปลอม 240,000.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 29,881.60   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาทําฟRนปลอม

19 จCางเหมาตรวจหCองปฏิบัติการ(LAB) ค�าจCางเหมาตรวจหCองปฏิบัติการ(LAB) 144,000.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 21,987.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมาตรวจหCองปฏิบัติการ(LAB)

20 จCางเหมา HosXP License ค�าจCางเหมา HosXP License 20,900.00       



ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมา HosXP License

21 จCางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ ค�าจCางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 8,988.00         

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63 6,650.05     

เดือน พ.ย.63 4,507.91     

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจCางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ

22 จัดซื้อครุภัณฑ+ทั่วไป ค�าจัดซื้อครุภัณฑ+ทั่วไป 712,440.00      

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63

เดือน พ.ย.63 14,000.00   

เดือน ธ.ค.63

รวมค�าจัดซื้อครุภัณฑ+ทั่วไป

22 จัดหาดCวยงบลงทุน งบลงทุน

ไตรมาสที่1

เดือน ต.ค.63



เดือน พ.ย.63

เดือน ธ.ค.63

รวมงบลงทุน







ประหยัด

งบประมาณ




















