
 รายการ  จํานวนเงินตาม Planfin ป�64 เงินบํารุง
เงิน

งบประมาณ

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ'ยา ค)าเวชภัณฑ'ยา 4,241,225.23               เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 609,448.81    

เดือน ก.พ.64 434,967.44    

เดือน มี.ค.64 325,219.08    

รวมค)าเวชภัณฑ'ยา 1,369,635.33 

2 จัดซ้ือเวชภัณฑ'มิใช)ยาและวัสดุการแพทย' ค)าเวชภัณฑ'มิใช)ยาและวัสดุการแพทย' 1,742,859.82               เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 269,471.69    

เดือน ก.พ.64 80,589.80     

เดือน มี.ค.64 153,841.20    

รวมค)าเวชภัณฑ'มิใช)ยาและวัสดุการแพทย' 503,902.69    

3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม ค)าวัสดุทันตกรรม 330,006.75                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 17,857.20     

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ>างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณ พ.ศ.2564

หน)วยงาน งานพัสดุ กลุ)มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาสท่ี 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ
 หมวดค)าใช>จ)าย

จัดหาโดยวิธี
การเบิก-จ)าย เปFนไป

ตามแผน



เดือน ก.พ.64 30,595.80     

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าวัสดุทันตกรรม 48,453.00     

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร'และการแพทย' ค)าวัสดุวิทยาศาสตร'และการแพทย' 1,881,989.40               เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 238,072.00    

เดือน ก.พ.64 126,138.20    

เดือน มี.ค.64 120,484.00    

รวมค)าวัสดุวิทยาศาสตร'และการแพทย' 484,694.20    

5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ค)าวัสดุสํานักงาน 250,316.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 27,169.00     

เดือน ก.พ.64 12,260.00     

เดือน มี.ค.64 1,940.00       

รวมค)าวัสดุสํานักงาน 41,369.00     

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ>านงานครัว ค)าวัสดุงานบ>านงานครัว 248,350.48                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 15,886.40     

เดือน ก.พ.64 30,501.20     

เดือน มี.ค.64 10,944.00     



รวมค)าวัสดุงานบ>านงานครัว 57,331.60     

7 จัดซ้ือวัสดุก)อสร>าง ค)าวัสดุก)อสร>าง 95,878.00                   เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 14,462.00     

เดือน ก.พ.64 -              

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าวัสดุก)อสร>าง 14,462.00     

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร' ค)าวัสดุคอมพิวเตอร' 199,788.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 15,999.92     

เดือน ก.พ.64 3,000.00       

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าวัสดุคอมพิวเตอร' 18,999.92     

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟHาและวิทยุ ค)าวัสดุไฟฟHาและวิทยุ 61,830.00                   เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 11,020.00     

เดือน ก.พ.64 2,500.00       

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าวัสดุไฟฟHาและวิทยุ 13,520.00     

10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล)อลื่น ค)าวัสดุเชื้อเพลิงและหล)อลื่น 360,000.00                 เฉพาะเจาะจง



ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 19,840.00     

เดือน ก.พ.64 24,360.00     

เดือน มี.ค.64 34,745.00     

รวมค)าวัสดุเชื้อเพลิงและหล)อลื่น 78,945.00     

11 จ>างเหมาบริการท่ัวไป ค)าจ>างเหมาบริการท่ัวไป 600,000.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64

เดือน ก.พ.64

เดือน มี.ค.64

รวมค)าจ>างเหมาบริการท่ัวไป

12 จ>างเหมาถ)ายเอกสาร ค)าจ>างเหมาถ)ายเอกสาร 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 2,634.50       

เดือน ก.พ.64 4,074.00       

เดือน มี.ค.64 11,826.00     

รวมค)าจ>างเหมาถ)ายเอกสาร 18,534.50     

13 จ>างเหมาทําความสะอาด ค)าจ>างเหมาทําความสะอาด 454,536.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 37,878.00     



เดือน ก.พ.64 37,878.00     

เดือน มี.ค.64 37,878.00     

รวมค)าจ>างเหมาทําความสะอาด 113,634.00    

14 เช)าสัญญาณ GPS รถพยาบาล ค)าเช)าสัญญาณ GPS รถพยาบาล 8,988.00                     เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 749.00         

เดือน ก.พ.64 749.00         

เดือน มี.ค.64 749.00         

รวมค)าเช)าสัญญาณ GPS รถพยาบาล 2,247.00       

15 จ>างเหมาทําอาหารผู>ปNวย ค)าจ>างเหมาทําอาหารผู>ปNวย 480,000.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 26,495.00     

เดือน ก.พ.64 24,870.00     

เดือน มี.ค.64 37,145.00     

รวมค)าจ>างเหมาทําอาหารผู>ปNวย 88,510.00     

16 เช)า PACS ค)าเช)า PACS 360,000.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 30,000.00     

เดือน ก.พ.64 30,000.00     

เดือน มี.ค.64 30,000.00     



รวมค)าเช)า PACS 90,000.00     

17 จ>างเหมารายบุคคล ค)าจ>างเหมารายบุคคล 2,346,960.00               เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 145,900.00    

เดือน ก.พ.64 133,480.00    

เดือน มี.ค.64 165,320.00    

รวมค)าจ>างเหมารายบุคคล 444,700.00    

18 จ>างเหมาทําฟQนปลอม ค)าจ>างเหมาทําฟQนปลอม 240,000.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 8,747.20       

เดือน ก.พ.64 -              

เดือน มี.ค.64 8,008.00       

รวมค)าจ>างเหมาทําฟQนปลอม 16,755.20     

19 จ>างเหมาตรวจห>องปฏิบัติการ(LAB) ค)าจ>างเหมาตรวจห>องปฏิบัติการ(LAB) 144,000.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 18,234.00     

เดือน ก.พ.64 20,915.00     

เดือน มี.ค.64 17,743.00     

รวมค)าจ>างเหมาตรวจห>องปฏิบัติการ(LAB) 56,892.00     

20 จ>างเหมา HosXP License ค)าจ>างเหมา HosXP License 20,900.00                   เฉพาะเจาะจง



ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 -              

เดือน ก.พ.64 -              

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าจ>างเหมา HosXP License

21 จ>างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ ค)าจ>างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 8,988.00                     เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 4,578.53       

เดือน ก.พ.64 4,672.69       

เดือน มี.ค.64 10,726.29     

รวมค)าจ>างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 19,977.51     

22 จัดซ้ือครุภัณฑ'ท่ัวไป ค)าจัดซ้ือครุภัณฑ'ท่ัวไป 712,440.00                 เฉพาะเจาะจง

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 -              

เดือน ก.พ.64 -              

เดือน มี.ค.64 -              

รวมค)าจัดซ้ือครุภัณฑ'ท่ัวไป

22 จัดหาด>วยงบลงทุน งบลงทุน

ไตรมาสท่ี2

เดือน ม.ค.64 -              



เดือน ก.พ.64 -              

เดือน มี.ค.64 -              

รวมงบลงทุน


