


แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2562
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ แหล่งของเงิน วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ช่วงเวลำทีเ่ร่ิม วนัที่ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

จดัจำ้ง (บำท) จดัหำตำมแผน ลงนำมในสัญญำ กำรเบิกจำ่ย ตำมแผน ไม่ตำมแผน
1 ซ้ือ ถุงขยะ 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 36,000.00            

2 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 17,120.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 17,120.00            

3 ซ้ือ ใบเสร็จแลนด์ 18,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 18,400.00            

4 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 19,106.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 19,106.00            

5 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,713.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 7,713.00             

6 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 6,194.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 6,194.00             

7 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นมกล่อง 7,914.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 7,914.00             

8 ซ้ือ ถ่ำน AA ชนิดชำร์จ 1,548.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 1,548.00             

9 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 2,950.00             

10 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 2,980.00             

11 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 4,446.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 61 4,446.00             

12 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ต.ค. 61 3,400.00             

13 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ต.ค. 61 3,000.00             

14 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ต.ค. 61 2,895.00             

15 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 40,436.37            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ต.ค. 61 40,436.37            

16 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 3,000.00             

17 จำ้ง ซ่อมไดชำร์ทรถยนต์ 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 1,000.00             

18 ซ้ือ กระดำษ EKG 10 กล่อง 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 30,000.00            

19 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 5,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 5,740.00             

20 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 30,000.00            

21 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 5,000.00             

22 ซ้ือ ไม้กวำดดอกหญ้ำ+ก้ำนมะพร้ำว 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 800.00                

23 ซ้ือ ยำ 40,360.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 40,360.00            

24 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 3,600.00             

25 ซ้ือ ยำ 1,926.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 1,926.00             

26 ซ้ือ ยำ 3,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 3,250.00             

27 ซ้ือ ยำ 3,422.30              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 3,422.30             

28 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 3,600.00             

29 ซ้ือ ยำ 16,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ต.ค. 61 16,600.00            

30 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 2,750.00             

31 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 2,910.00             

32 ซ้ือ ผ้ำขนหนู 950.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 950.00                

33 ซ้ือ กระดำษฟำง 4,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 4,050.00             

34 ซ้ือ ตรำยำง 760.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 760.00                

35 ซ้ือ เกจอ์อกซิเจน 2 หวั 6,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 6,800.00             

36 ซ้ือ ยำ 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 300.00                

37 ซ้ือ ยำ 10,997.11            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 10,997.11            

38 ซ้ือ ยำ 5,264.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 5,264.40             

39 ซ้ือ ยำ 18,778.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 18,778.50            

40 ซ้ือ ยำ 31,297.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 31,297.50            

41 ซ้ือ ยำ 6,499.18              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 6,499.18             

42 ซ้ือ ยำ 52,258.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 52,258.80            

43 ซ้ือ ยำ 51,422.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ต.ค. 61 51,422.00            

44 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ต.ค. 61 2,970.00             

45 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ต.ค. 61 2,995.00             

46 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 9,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ต.ค. 61 9,600.00             

47 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 28,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ต.ค. 61 28,000.00            

48 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ต.ค. 61 2,990.00             

49 ซ้ือ เคร่ืองนับเม็ดเลือดฯ 33,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ต.ค. 61 33,000.00            

50 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 5,100.00             

51 ซ้ือ ยำ 21,571.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 21,571.20            

52 ซ้ือ ยำ 12,655.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 12,655.00            

53 ซ้ือ ยำ 5,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 5,350.00             

54 ซ้ือ ยำ 39,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 39,000.00            

55 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 5,750.00             

56 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,889.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 2,889.00             

57 ซ้ือ ยำ 1,551.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 1,551.50             

58 ซ้ือ ยำ 1,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 1,400.00             

59 ซ้ือ ยำ 1,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 1,400.00             

60 ซ้ือ ยำ 4,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 4,600.00             

61 ซ้ือ ยำ 3,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 3,900.00             

62 ซ้ือ ยำ 3,991.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ต.ค. 61 3,991.10             

63 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 300.00                

64 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 2,830.00             

65 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 2,715.00             

66 จำ้ง ซ่อมไฟไซเรน 856.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 856.00                

67 ซ้ือ หม้อหงุข้ำว 1,529.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 1,529.00             

68 ซ้ือ กระติกน้ ำร้อน+ตะกร้ำ 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 2,189.00             

69 ซ้ือ เข็มแผง 4,494.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 4,494.00             

70 ซ้ือ ปล๊ักพ่วง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 569.33                

71 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 97,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 97,000.00            

72 ซ้ือ เคร่ืองปรับอำกำศ 36000 บทีียู 2 เคร่ือง 94,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 94,000.00            

73 ซ้ือ ยำงในรถเข็น 80.00                  เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 80.00                 

74 ซ้ือ น้ ำมันออย/ครีมนวดเท้ำ 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 652.00                

75 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 98,000.00            

แผนกำรจำ่ยเงิน
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ แหล่งของเงิน วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ช่วงเวลำทีเ่ร่ิม วนัที่ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
จดัจำ้ง (บำท) จดัหำตำมแผน ลงนำมในสัญญำ กำรเบิกจำ่ย ตำมแผน ไม่ตำมแผน

แผนกำรจำ่ยเงิน

76 ซ้ือ ยำ 13,860.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 13,860.00            

77 ซ้ือ ยำ 39,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 39,300.00            

78 ซ้ือ ยำ 12,100.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 12,100.00            

79 ซ้ือ ยำ 10,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 10,500.00            

80 ซ้ือ ยำ 3,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 3,700.00             

81 ซ้ือ ยำ 2,710.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 2,710.00             

82 ซ้ือ ยำ 5,567.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 5,567.20             

83 ซ้ือ ยำ 72,550.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 72,550.00            

84 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 20,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 20,900.00            

85 ซ้ือ ยำ 7,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 7,250.00             

86 ซ้ือ ยำ 80,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ต.ค. 61 80,250.00            

87 ซ้ือ กระดำษอ่ำนค่ำวดัควำมดันโลหติ 69,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 69,000.00            

88 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 2,990.00             

89 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 2,995.00             

90 จำ้ง ซ่อมรถตู้ทันตกรรม 8,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 8,850.00             

91 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 5,745.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 5,745.90             

92 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 11,660.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 11,660.00            

93 ซ้ือ ถุงมือพลำสติก+ซีนพลำสติก 3,540.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 3,540.00             

94 ซ้ือ กระดำษ A5 3,710.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 3,710.00             

95 ซ้ือ ยำ 98,173.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 98,173.00            

96 ซ้ือ ยำ 18,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 18,000.00            

97 ซ้ือ ยำ 10,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 10,140.00            

98 ซ้ือ ยำ 89,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 89,250.00            

99 ซ้ือ ยำ 43,784.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 43,784.40            

100 ซ้ือ ยำ 12,341.38            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 12,341.38            

101 ซ้ือ ยำ 13,738.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 13,738.80            

102 ซ้ือ ยำ 31,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 31,400.00            

103 ซ้ือ ยำ 5,970.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 5,970.00             

104 ซ้ือ ยำ 20,350.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 20,350.00            

105 ซ้ือ ยำ 3,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 3,980.00             

106 ซ้ือ ยำ 2,782.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 2,782.00             

107 ซ้ือ ยำ 4,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 4,400.00             

108 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,531.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ต.ค. 61 3,531.00             

109 ซ้ือ ปำกกำเคมี 2 หวั 270.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 270.00                

110 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 3,400.00             

111 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 2,990.00             

112 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 2,995.00             

113 ซ้ือ ล้อยำงรถเข็นนั่ง ชนิดยำงตัน 22 นิ้ว 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 8,500.00             

114 ซ้ือ ไฟไซเรน 6 ช่อ 8,774.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 8,774.00             

115 ซ้ือ สีสเปรย์สะท้อนแสง 1,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 1,950.00             

116 ซ้ือ อุปกรณ์ใส่ใน TUBE 7,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 7,000.00             

117 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ทั่วไป 19,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 19,400.00            

118 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 300.00                

119 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ทั่วไป 26,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 26,600.00            

120 ซ้ือ ยำ 4,947.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 4,947.50             

121 ซ้ือ ยำ 91,485.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 91,485.00            

122 ซ้ือ ยำ 1,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 1,700.00             

123 ซ้ือ ยำ 2,889.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 2,889.00             

124 ซ้ือ ยำ 2,889.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 2,889.00             

125 ซ้ือ ยำ 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 1,500.00             

126 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,835.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 2,835.00             

127 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 8,000.00             

128 ซ้ือ ยำ 22,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ต.ค. 61 22,500.00            

129 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ต.ค. 61 2,990.00             

130 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ต.ค. 61 2,725.00             

131 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 84,744.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 84,744.00            

132 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 7,479.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 7,479.00             

133 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 41,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 41,500.00            

134 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 9,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 9,100.00             

135 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 8,500.00             

136 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 7,440.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 7,440.00             

137 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 85,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 85,000.00            

138 ซ้ือ ยำ 41,367.70            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ต.ค. 61 41,367.70            

139 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 2,680.00             

140 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 2,980.00             

141 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 3,400.00             

142 ซ้ือ ยำ 96,450.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 96,450.00            

143 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 84,423.00            

144 ซ้ือ ยำ 5,292.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 5,292.00             

145 ซ้ือ ยำ 13,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 13,250.00            

146 ซ้ือ ยำ 13,850.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 13,850.00            

147 ซ้ือ ยำ 30,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 30,800.00            

148 ซ้ือ ยำ 18,100.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 18,100.00            

149 ซ้ือ ยำ 98,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 98,800.00            

150 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 8,124.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 8,124.00             

151 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 45,680.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 45,680.00            

152 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 73,000.75            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 61 73,000.75            
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153 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 8,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ต.ค. 2561 8,300.00             

154 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 61 2,779.00             

155 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 61 2,960.00             

156 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 33,822.17            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 61 33,822.17            

157 ซ้ือ ยำ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 7,500.00             

158 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 62,595.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 62,595.00            

159 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 69,336.00            

160 ซ้ือ ยำ 26,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 26,200.00            

161 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 4,500.00             

162 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 27,848.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 27,848.40            

163 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 1,800.00             

164 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,922.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 4,922.00             

165 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,862.70              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ต.ค. 2561 3,862.70             

166 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 27,540.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ต.ค. 61 27,540.00            

167 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์ 5,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ต.ค. 61 5,280.00             

168 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ต.ค. 61 2,953.00             

169 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ต.ค. 61 2,855.00             

170 จำ้ง เปล่ียนหนังหุม้เบำะเก้ำอี้ 200.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ต.ค. 61 200.00                

171 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ต.ค. 61 2,760.00             

172 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ต.ค. 61 2,775.00             

173 จำ้ง ปฎบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำรผู้ปว่ย 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ต.ค. 61 300.00                

174 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 307.50                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 61 307.50                

175 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 61 2,985.00             

176 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 61 2,960.00             

177 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 10,400.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 10,400.40            

178 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 7,276.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 7,276.00             

179 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 24,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 24,000.00            

180 ซ้ือ ยำ 72,385.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 72,385.50            

181 ซ้ือ ยำ 3,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 3,450.00             

182 ซ้ือ ยำ 44,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 44,000.00            

183 ซ้ือ ยำ 8,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ต.ค. 2561 8,950.00             

184 ซ้ือ non tooth forceps 6,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 6,600.00             

185 ซ้ือ บ ำรุงรักษำรถยนต์ถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง นค 4012 นม. 1,860.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 1,860.20             

186 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 2,990.00             

187 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 3,400.00             

188 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,710.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 2,710.00             

189 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 12,840.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ต.ค. 61 12,840.00            

190 ซ้ือ วสัดุก่อสร้ำง 3,252.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 3,252.80             

191 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 3,600.00             

192 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 600.00                

193 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน 5,917.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 5,917.10             

194 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG 8,346.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 8,346.00             

195 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 53,330.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 53,330.00            

196 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ 21,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 21,140.00            

197 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย 4,760.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 4,760.00             

198 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 7,500.00             

199 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 7,500.00             

200 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 6,000.00             

201 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ 26,160.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 26,160.00            

202 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 3,500.00             

203 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 3,370.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 3,370.50             

204 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 2,140.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 2,140.00             

205 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 23,229.70            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 23,229.70            

206 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก 12,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 12,700.00            

207ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด 23,670.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 23,670.00            

208 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 3,000.00             

209 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ต.ค. 61 2,969.00             

210 ซ้ือ แผ่นรองนอนส ำหรับเคล่ือนย้ำยผู้ปว่ย 2 ชุด 26,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 26,000.00            

211 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 2,875.00             

212 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 2,715.00             

213 ซ้ือ ยำ 4,550.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 4,550.00             

214 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 4,100.00             

215 ซ้ือ ยำ 2,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 2,650.00             

216 ซ้ือ ยำ 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 2,600.00             

217 ซ้ือ ยำ 6,965.48              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 6,965.48             

218 ซ้ือ ยำ 11,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 11,500.00            

219 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 15,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 15,500.00            

220 ซ้ือ ยำ 16,280.94            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 16,280.94            

221 ซ้ือ ยำ 30,495.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 30,495.00            

222 ซ้ือ ยำ 54,891.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 54,891.00            

223 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 18,096.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 18,096.00            

224 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 58,850.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 58,850.00            

225 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 1,502.28              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 1,502.28             

226 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 14,552.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 14,552.00            

227 ซ้ือ ยำ 7,704.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 7,704.00             

228 ซ้ือ ยำ 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ย. 61 30,000.00            

229 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟ 7,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 7,200.00             
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230 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 2,995.00             

231 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 2,985.00             

232 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 4,150.00             

233 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 3,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 2,580.00             

234 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 2,280.00             

235 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,435.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 4,435.00             

236 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์กำรแพทย์ 3,775.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 3,775.00             

237 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์กำรแพทย์ 8,435.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 8,435.00             

238 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์กำรแพทย์ 8,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 8,350.00             

239 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์กำรแพทย์ 48,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 48,000.00            

240 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสำตร์กำรแพทย์ 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 3,200.00             

241 ซ้ือ BP cuff สำยเด่ียว 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 1,500.00             

242 ซ้ือ สติกเกอร์ 32,050.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 32,050.00            

243 ซ้ือ O2box, battery,กระดำษ u/s 42,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 42,000.00            

244 ซ้ือ กล่องปลดหวัเข็ม 16,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 16,500.00            

245 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 20,241.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 20,241.00            

246 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,940.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 5,940.00             

247 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 7,574.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 7,574.00             

248 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นมกล่อง+พริกไทย 8,273.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 8,273.00             

249 ซ้ือ กระดำษฟำง 4,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 4,050.00             

250 ซ้ือ ยำ 50,972.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ย. 61 50,972.40            

251 ซ้ือ หมึกเคร่ืองปร้ิน (วสัดุคอมพิวเตอร์) 10,058.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 10,058.00            

252 ซ้ือ ตัวกระจำยเสียงสัญญำณ (sisco SQ 350-52 Switch) 35,310.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 35,310.00            

253 ซ้ือ เคร่ืองส ำรองไฟ (ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 13,000.00            

254 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 3,400.00             

255 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 2,995.00             

256 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 2,990.00             

257 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 2,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 2,100.00             

258 ซ้ือ ยำ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 90,000.00            

259 ซ้ือ ยำ 1,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 1,560.00             

260 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 30,000.00            

261 ซ้ือ ยำ 32,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 พ.ย. 61 32,200.00            

262 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 27,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 27,500.00            

263 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 67,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 67,000.00            

264 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 2,900.00             

265 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 2,645.00             

266 จำ้ง เหมำบริกำรก ำจดัปลวก 42,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 42,800.00            

267 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 พ.ย. 61 98,000.00            

268 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์กำรแพทย์ 6,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ย. 61 6,750.00             

269 ซ้ือ วสัดุก่อสร้ำง 2,585.12              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ย. 61 2,585.12             

270 ซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one 4 เคร่ือง (รพ.) 68,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ย. 61 68,000.00            

271 ซ้ือ ยำ 6,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 6,600.00             

272 ซ้ือ ยำ 19,620.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 19,620.00            

273 ซ้ือ ยำ 12,305.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 12,305.00            

274 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,348.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 3,348.00             

275 ซ้ือ ยำ 91,485.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 91,485.00            

276 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 3,000.00             

277 ซ้ือ ยำ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 2,800.00             

278 ซ้ือ ยำ 3,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 3,750.00             

279 ซ้ือ ยำ 140.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 140.00                

280 ซ้ือ ยำ 2,590.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 2,590.00             

281 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 4,500.00             

282 ซ้ือ ยำ 91,485.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 91,485.00            

283 ซ้ือ ยำ 13,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 13,800.00            

284 ซ้ือ ยำ 12,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 12,600.00            

285 ซ้ือ ยำ 89,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 89,250.00            

286 ซ้ือ ยำ 38,092.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 38,092.00            

287 ซ้ือ ยำ 41,195.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 41,195.00            

288 ซ้ือ ยำ 19,260.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 19,260.00            

289 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 10,700.00            

290 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 11,855.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ย. 61 11,855.60            

291 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 2,785.00             

292 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 2,895.00             

293 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 3,400.00             

294 ซ้ือ ยำ 4,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 4,300.00             

295 ซ้ือ ยำ 16,371.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 16,371.00            

296 ซ้ือ ยำ 3,920.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 3,920.00             

297 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 4,000.00             

298 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 4,300.00             

299 ซ้ือ ยำ 15,408.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 15,408.00            

300 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 8,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 8,300.00             

301 ซ้ือ ยำ 13,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 พ.ย. 61 13,200.00            

302 ซ้ือ แบตเตอร์ร่ีวทิยุส่ือสำร 7,332.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 พ.ย. 61 7,332.00             

303 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 พ.ย. 61 2,985.00             

304 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 พ.ย. 61 2,990.00             

305 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ย. 61 300.00                

306 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ย. 61 2,915.00             
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307 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ย. 61 2,980.00             

308 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 90,000.00            

309 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 72,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 72,000.00            

310 จำ้ง ซ่อมรถพยำบำล 7,176.49              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 7,176.49             

311 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 25,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 25,600.00            

312 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 2,830.00             

313 ซ้ือ ยำ 37,270.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 37,270.00            

314 ซ้ือ ยำ 965.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 61 965.00                

315 จำ้ง ซ่อมแซมหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 272,691.00          งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ย. 2561 272,500.00          

316 ซ้ือ ยำ 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ย. 61 15,000.00            

317 ซ้ือ ยำ 2,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ย. 61 2,900.00             

318 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 25,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ย. 61 25,500.00            

319 ซ้ือ ยำ 19,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ย. 61 19,800.00            

320 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,266.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ย. 61 4,266.00             

321 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 2,805.00             

322 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 2,985.00             

323 จำ้ง ล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 2,000.00             

324 ซ้ือ ยำ 8,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 8,850.00             

325 ซ้ือ ยำ 26,820.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 26,820.00            

326 ซ้ือ ยำ 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 15,000.00            

327 ซ้ือ ยำ 20,150.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ย. 61 20,150.00            

328 ซ้ือ ยำ 150.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ย. 61 150.00                

329 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 20,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 พ.ย. 61 20,900.00            

330 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,140.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 พ.ย. 61 4,140.00             

331 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 พ.ย. 61 2,935.00             

332 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 พ.ย. 61 3,000.00             

333 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 7,500.00             

334 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 8,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 8,380.00             

335 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 14,000.00            

336 จำ้ง เหมำบริกำร BMS-Hosxp Activation 26,125.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 26,125.00            

337 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 3,000.00             

338 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 3,400.00             

339 จำ้ง ท ำไวนิล 750.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 พ.ย. 61 750.00                

340 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 2,995.00             

341 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 3,000.00             

342 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 900.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 900.00                

343 จำ้ง ถมหนิคลุก 2 รถพ่วง 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 18,500.00            

344 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 6,170.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 6,170.00             

345 ซ้ือ คัฟบพีี 3,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 3,800.00             

346 ซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ฉลำกยำ 2 เคร่ือง 26,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 26,000.00            

347 ซ้ือ ตะกร้ำพลำสติก 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 2,500.00             

348 ซ้ือ ตู้เย็น ขนำด 5 และ 9 คิวบกิฟุต 2 เคร่ือง 21,500.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 21,490.00            

349 ซ้ือ ยำ 31,297.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 31,297.50            

350 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 6,205.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 6,205.00             

351 ซ้ือ ยำ 6,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 6,900.00             

352 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 12,000.00            

353 ซ้ือ ยำ 2,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 2,650.00             

354 ซ้ือ ยำ 3,550.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 3,550.00             

355 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 51,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 51,000.00            

356 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 2,700.00             

357 ซ้ือ ยำ 1,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 1,650.00             

358 ซ้ือ ยำ 65,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 พ.ย. 61 65,400.00            

359 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 4,252.96              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 4,252.96             

360 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 2,700.00             

361 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 2,770.00             

362 ซ้ือ เคร่ืองซักผ้ำ 15 กก. 3 เคร่ือง 54,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 44,970.00            

363 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 37,598.73            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 37,598.73            

364 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 428.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 428.00                

365 ซ้ือ ยำ 5,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 5,300.00             

366 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ย. 61 2,500.00             

367 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ย. 61 3,000.00             

368 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ย. 61 2,965.00             

369 ซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง 4,266.09              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ย. 61 4,266.09             

370 ซ้ือ ยำ 63,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ย. 61 63,700.00            

371 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 61 2,985.00             

372 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 61 2,930.00             

373 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 27,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 61 27,500.00            

374 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,620.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 61 4,620.00             

375 ซ้ือ ยำ 43,066.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 2561 43,066.20            

376 ซ้ือ ยำ 4,070.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 2561 4070 

377 ซ้ือ เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในด้วยคล่ืนควำมถี่สูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ 834,000.00          งบประมำณ e-bidding 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 พ.ย. 2561 834,000.00          

378 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 พ.ย. 61 3,300.00             

379 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 พ.ย. 61 2,905.00             

380 จำ้ง ซ่อมบ ำรุงเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ 9,030.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 61 9,030.80             

381 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 61 2,695.00             

382 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 61 2,750.00             

383 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 10000 
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384 ซ้ือ ยำ 49,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 49500 

385 ซ้ือ ยำ 10,272.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 10272 

386 ซ้ือ ยำ 23,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 23400 

387 ซ้ือ ยำ 3,480.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 3480 

388 ซ้ือ ยำ 16,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 16600 

389 ซ้ือ ยำ 10,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 10800 

390 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 3600 

391 ซ้ือ ยำ 4,140.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 4140 

392 ซ้ือ ยำ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 พ.ย. 2561 3300 

393 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,800.00             

394 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 4,200.00             

395 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน 4,044.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 4,044.60             

396 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG 6,505.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 6,505.60             

397 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 44,290.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 44,290.00            

398 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ 18,650.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 18,650.00            

399 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,400.00             

400 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 6,600.00             

401 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 6,900.00             

402 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 7,500.00             

403 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 29,000.00            

404 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,000.00             

405 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 7,115.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 7,115.50             

406 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 2,803.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,803.40             

407 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 33,769.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 33,769.20            

408 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก 6,505.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 6,505.00             

409ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด 13,550.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 13,550.00            

410 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,875.00             

411 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 2,990.00             

412 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 1,800.00             

413 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 1,380.00             

414 จำ้ง ตรวจเช็คเคร่ืองเอ็กซเรย์ฟ้น 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 1,500.00             

415 ซ้ือ วสัดุก่อสร้ำง 4,424.45              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 4,424.45             

416 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 61 4,800.00             

417 ซ้ือ ยำ 1,240.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 2561 1240 

418 ซ้ือ ยำ 81,833.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ย. 2561 81833.6 

419 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 2,601.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ธ.ค. 61 2,601.00             

420 ซ้ือ ผ้ำงำนซักฟอก 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ธ.ค. 61 18,500.00            

421 ซ้ือ กระดำษบนัทึกกำรท ำ NST 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ธ.ค. 61 36,000.00            

422 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ธ.ค. 61 2,780.00             

423 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ธ.ค. 61 2,960.00             

424 ซ้ือ ถุงขยะ 20,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 20,000.00            

425 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 12,840.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 12,840.00            

426 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 15,204.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 15,204.00            

427 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2,821.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 2,821.00             

428 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 6,748.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 6,748.00             

429 ซ้ือ นมกล่อง+ข้ำวกล้อง+พริกไทย 7,549.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 7,549.00             

430 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 3,300.00             

431 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์กำรแพทย์ 9,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ธ.ค. 61 9,750.00             

432 ซ้ือ ปรอทดิจติอล (แบบยิงหน้ำผำก) 5,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 5,500.00             

433 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 8,820.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 8,820.00             

434 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 8,213.32              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 8,213.32             

435 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 56,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 56,000.00            

436 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 44,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 44,250.00            

437 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 2,950.00             

438 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 2,725.00             

439 ซ้ือ เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก แบบดิจติอล 2 เคร่ือง 40,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 40,000.00            

440 ซ้ือ คลอรีนน้ ำ 10% 4,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ธ.ค. 61 4,280.00             

441 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 61 2,760.00             

442 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 61 2,775.00             

443 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 38,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 38,800.00            

444 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 44,538.75            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 44,538.75            

445 ซ้ือ ยำ 67,998.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 67,998.00            

446 ซ้ือ ยำ 1,733.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 1,733.40             

447 ซ้ือ ยำ 2,640.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 2,640.00             

448 ซ้ือ เคร่ืองปรับอำกำศ (งบสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำน) 469,900.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 469,900.00          

449 ซ้ือ เคร่ืองปรับอำกำศ (งบสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำน) 399,200.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 399,200.00          

450 ซ้ือ หลอดไฟฟ้ำ (งบสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำน) 275,417.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ธ.ค. 2561 275,417.00          

451 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 9,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 9,600.00             

452 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 3,000.00             

453 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 65,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 65,500.00            

454 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 2,895.00             

455 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 2,990.00             

456 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ธ.ค. 61 3,300.00             

457 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ธ.ค. 61 3,000.00             

458 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ธ.ค. 61 2,995.00             

459 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,614.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ธ.ค. 61 19,614.00            

460 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ธ.ค. 61 2,785.00             
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461 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ธ.ค. 61 2,780.00             

462 จำ้ง เปล่ียนอะไหล่ปัม๊สูญญำกำศ 84,958.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ธ.ค. 61 84,958.00            

463 ซ้ือ จกัรเย็บผ้ำอุตสำหกรรม 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 61 13,000.00            

464 จำ้ง แบบฟอร์มปรอท 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 61 2,000.00             

465 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,967.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 10,967.50            

466 ซ้ือ ยำ 18,794.55            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 18,794.55            

467 ซ้ือ ยำ 98,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 98,800.00            

468 ซ้ือ ยำ 13,219.85            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 13,219.85            

469 ซ้ือ ยำ 14,100.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 14,100.00            

470 ซ้ือ ยำ 46,256.99            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 46,256.99            

471 ซ้ือ ยำ 1,070.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 1,070.00             

472 ซ้ือ ยำ 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 1,800.00             

473 ซ้ือ ยำ 2,670.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 2,670.00             

474 ซ้ือ ยำ 4,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 4,600.00             

475 ซ้ือ ยำ 29,853.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 29,853.00            

476 ซ้ือ ยำ 36,775.90            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ธ.ค. 2561 36,775.90            

477 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ือง EKG+Defib 22,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 22,000.00            

478 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 2,970.00             

479 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 2,995.00             

480 ซ้ือ ตรำยำง 2,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 2,740.00             

481 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 4,500.00             

482 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 84,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 84,000.00            

483 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 4,500.00             

484 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์  ทะเบยีน 40-0277 3,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 3,800.00             

485 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 61 7,700.00             

486 ซ้ือ ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ น้ ำยำตรวจ Electrolyte 107,000.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ธ.ค. 2561 107,000.00          

487 จำ้ง ท ำแบบฟอร์มงำนชันสูตร 7,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ธ.ค. 61 7,600.00             

488 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ธ.ค. 61 2,985.00             

489 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ธ.ค. 61 2,995.00             

490 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ธ.ค. 61 3,300.00             

491 ซ้ือ ยำ 76,567.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ธ.ค. 2561 76,567.50            

492 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 2,995.00             

493 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 2,755.00             

494 ซ้ือ วสัดุก่อสร้ำง 4,900.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 4,900.60             

495 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 3,494.86              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 3,494.86             

496 ซ้ือ ผ้ำอ้อมส ำหรับผู้ใหญ่ 5,940.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 5,940.00             

497 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

498 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

499 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

500 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

501 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

502 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

503 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

504 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

505 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

506 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

507 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

508 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

509 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

510 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 600.00                

511 ซ้ือ อะไหล่จกัรเย็บผ้ำ 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 700.00                

512 ซ้ือ ไขควง จำรบ ีรีสตำร์(คำวปลำ) 625.95                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 625.95                

513 จำ้ง เปล่ียนผ้ำเบำะเตียงท ำแผล (หอ้งฉุกเฉิน) 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 61 1,000.00             

514 ซ้ือ ยำ 22,080.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 22,080.00            

515 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 24,342.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 24,342.50            

516 ซ้ือ ยำ 14,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 14,300.00            

517 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 15,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 15,300.00            

518 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 69,336.00            

519 ซ้ือ ยำ 42,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ธ.ค. 2561 42,600.00            

520 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 61 2,771.00             

521 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 61 2,980.00             

522 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 84,423.00            

523 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,004.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 2,004.00             

524 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,396.48              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 1,396.48             

525 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 13,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 13,800.00            

526 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 23,527.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 23,527.00            

527 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 17,205.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 17,205.60            

528 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,402.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ธ.ค. 2561 3,402.00             

529 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 5,565.07             

530 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 3,000.00             

531 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 2,995.00             

532 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 51,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 51,800.00            

533 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,080.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 4,080.00             

534 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ธ.ค. 61 3,300.00             

535 ซ้ือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำฯ 6,828.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ธ.ค. 61 6,828.00             

536 จำ้ง ล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ธ.ค. 61 2,800.00             

537 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 43,712.18            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ธ.ค. 61 43,712.18            
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538 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ธ.ค. 61 2,985.00             

539 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ธ.ค. 61 2,990.00             

540 จำ้ง ซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุก 6 ล้อ 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ธ.ค. 61 800.00                

541 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 2,870.00             

542 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 2,795.00             

543 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 2,680.00             

544 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 7,040.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 7,040.00             

545 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,794.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 1,794.00             

546 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,284.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 1,284.00             

547 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 14,466.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 14,466.40            

548 ซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ all in one 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 13,000.00            

549 ซ้ือ รองเท้ำฟองน้ ำ 390.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ธ.ค. 61 390.00                

550 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำ 2 ก้อน 22,100.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 22,100.00            

551 ซ้ือ เคร่ืองวดัอุณหภมูิและควำมชื้นสัมพัทธ์ 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,400.00             

552 ซ้ือ รถเข็นชนิดนอน,รถเข็นท ำแผล,หม้อต้มเคร่ืองมือ 44,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 44,000.00            

553 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 2,580.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,580.00             

554 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,745.00             

555 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,975.00             

556 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 4,800.00             

557 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน 3,991.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 3,991.10             

558 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG 5,564.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 5,564.00             

559 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 49,761.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 49,761.00            

560 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ 17,470.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 17,470.00            

561 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย 3,920.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 3,920.00             

562 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 7,800.00             

563 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 7,500.00             

564 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 6,000.00             

565 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 29,000.00            

566 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,500.00             

567 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 22,619.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 22,619.80            

568 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 4,301.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 4,301.40             

569 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 2,247.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,247.00             

570 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก 7,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 7,200.00             

571 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด 19,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 19,900.00            

572 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

573 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

574 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

575 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

576 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

577 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

578 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

579 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

580 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

581 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

582 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

583 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

584 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

585 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 600.00                

586 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 4,500.00             

587 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ GS 120 R 2,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,900.00             

588 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 3,200.00             

589 ซ้ือ แท่นชำร์จ AA,9V, ถ่ำนชำร์จAA,9V 10,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 10,300.00            

590 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,910.00             

591 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 2,985.00             

592 จำ้ง เปล่ียนสำยพำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 500KW 25,680.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ธ.ค. 61 25,680.00            

593 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 55,000.00            

594 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 7,780.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 7,780.00             

595 ซ้ือ เคร่ืองฉำยแสงทันตกรรมทั่วไป 25,000.00            งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 25,000.00            

596 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 2,780.00             

597 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 2,675.00             

598 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 2,995.00             

599 จำ้ง ซ่อมแอร์รถยนต์ 7,710.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 7,710.00             

600 ซ้ือ เคร่ืองวดัอุณหภมูิและควำมชื้นสัมพัทธ์ 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 2,400.00             

601 ซ้ือ หมึกเติม epson สี 2,240.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 2,140.00             

602 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 12,470.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 12,470.00            

603 ซ้ือ ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว 400.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ม.ค. 62 400.00                

604 ซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ซ่อมประปำ 2,424.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 2,424.00             

605 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 6,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 6,750.00             

606 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 44,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 44,250.00            

607 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 52,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 52,000.00            

608 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 2,985.00             

609 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 62 2,960.00             

610 ซ้ือ ยำ 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 18,500.00            

611 ซ้ือ ยำ 3,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 3,740.00             

612 ซ้ือ ยำ 88,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 88,500.00            

613 ซ้ือ ยำ 642.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 642.00                

614 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,975.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 4,975.50             
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615 ซ้ือ ยำ 1,403.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 1,403.00             

616 ซ้ือ ยำ 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 10,700.00            

617 ซ้ือ ยำ 2,807.76              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 2,807.76             

618 ซ้ือ ยำ 30,320.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 30,320.00            

619 ซ้ือ ยำ 63,793.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 63,793.40            

620 ซ้ือ ยำ 96,450.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 96,450.00            

621 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 3,600.00             

622 ซ้ือ ยำ 3,470.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 3,470.00             

623 ซ้ือ ยำ 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 13,000.00            

624 ซ้ือ ยำ 32,368.75            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ม.ค. 2562 32,368.75            

625 จำ้ง เปล่ียนหนังหุม้เบำะเตียง+หมอน 1,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 1,600.00             

626 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 3,000.00             

627 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 2,925.00             

628 ซ้ือ อะไหล่เกจอ์อกซิเจน 4 ชุด 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 5,600.00             

629 ซ้ือ อะไหล่เคร่ืองอบสำยยำง 7,490.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 7,490.00             

630 ซ้ือ วสัดุทดสอบกำรท ำงำนเคร่ืองนึ่งฆำ่เชื้อฯ 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 6,000.00             

631 ซ้ือ เส้ือผ้ำผู้ปว่ย 45,425.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 45,425.00            

632 ซ้ือ กล่องพลำสติก 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 458.00                

633 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 16,372.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 16,372.00            

634 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,886.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 4,886.00             

635 ซ้ือ ถ่ำน AAA+ถ่ำน 9V 1,040.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 1,040.00             

636 ซ้ือ กระดำษช ำระม้วนใหญ่+กรวยกระดำษ+หลอดกำแฟ+ถุงใส 4,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 4,290.00             

637 ซ้ือ ทะเบยีนหนังสือส่ง+เคร่ืองคิดเลข+ปำกกำเน้นข้อควำม 1,635.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 1,499.00             

638 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 6,767.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 6,767.00             

639 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+พริกไทย+นม 8,129.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 8,129.00             

640 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 62 3,500.00             

641 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 39,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 2562 39,800.00            

642 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 2562 98,000.00            

643 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 52,945.10            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 2562 52,945.10            

644 ซ้ือ ยำ 38,905.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ม.ค. 2562 38,905.20            

645 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 62 2,770.00             

646 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 62 2,790.00             

647 ซ้ือ เส้ือผ้ำผู้ปว่ยและเจำ้หน้ำที่ 32,025.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 62 32,025.00            

648 ซ้ือ ยำ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 90,000.00            

649 ซ้ือ ยำ 1,622.98              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 1,622.98             

650 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,708.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 4,708.00             

651 ซ้ือ ยำ 1,861.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 1,861.80             

652 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 6,933.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 6,933.60             

653 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 50,086.70            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 50,086.70            

654 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 6,244.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 6,244.00             

655 ซ้ือ ยำ 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 2,700.00             

656 ซ้ือ ยำ 77,040.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 77,040.00            

657 ซ้ือ ยำ 6,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 6,600.00             

658 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 10,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 10,200.00            

659 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 6,099.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 6,099.00             

660 ซ้ือ ยำ 61,390.18            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 61,390.18            

661 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,282.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 1,282.50             

662 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 3,600.00             

663 ซ้ือ ยำ 2,782.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 2,782.00             

664 ซ้ือ ยำ 2,407.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 2,407.50             

665 ซ้ือ ยำ 3,591.99              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 3,591.99             

666 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 3,400.00             

667 ซ้ือ ยำ 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ม.ค. 2562 2,600.00             

668 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 2,641.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 2,641.00             

669 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 2,990.00             

670 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 2,990.00             

671 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 73,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 73,500.00            

672 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 41,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 41,250.00            

673 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 56,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 56,000.00            

674 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,990.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 3,990.00             

675 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 4,200.00             

676 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 4,520.00             

677 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ซักผ้ำก ำจดัครำบเลือด 5,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 5,400.00             

678 ซ้ือ กระดำษฟำง 4,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 62 4,050.00             

679 ซ้ือ ยำ 39,095.88            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 39,095.88            

680 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 84,423.00            

681 ซ้ือ ยำ 13,738.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 13,738.80            

682 ซ้ือ ยำ 17,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 17,600.00            

683 ซ้ือ ยำ 22,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 22,000.00            

684 ซ้ือ ยำ 11,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 11,500.00            

685 ซ้ือ ยำ 6,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 6,900.00             

686 ซ้ือ ยำ 12,330.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 12,330.00            

687 ซ้ือ ยำ 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ม.ค. 2562 30,000.00            

688 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,040.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ม.ค. 2562 2,040.00             

689 ซ้ือ ยำ 4,160.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ม.ค. 2562 4,160.00             

690 ซ้ือ ยำ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ม.ค. 2562 2,800.00             

691 ซ้ือ ยำ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ม.ค. 2562 3,300.00             
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692 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 18,840.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ม.ค. 2562 18,840.00            

693 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,780.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ม.ค. 62 4,780.00             

694 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ม.ค. 62 2,980.00             

695 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ม.ค. 62 2,990.00             

696 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ม.ค. 62 4,800.00             

697 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ม.ค. 62 3,500.00             

698 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ม.ค. 62 1,290.00             

699 ซ้ือ กระดำษบนัทึกผล EKG 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ม.ค. 62 30,000.00            

700 ซ้ือ แบตเตอร่ีโน้ตบุก๊ Toshiba L645 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ม.ค. 62 1,500.00             

701 ซ้ือ ยำ 11,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ม.ค. 2562 11,200.00            

702 ซ้ือ ยำ 15,408.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ม.ค. 2562 15,408.00            

703 ซ้ือ ยำ 24,560.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ม.ค. 2562 24,560.00            

704 ซ้ือ ยำ 3,180.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ม.ค. 2562 3,180.00             

705 ซ้ือ ยำ 25,885.44            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ม.ค. 2562 25,885.44            

706 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 62 2,995.00             

707 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 62 2,705.00             

708 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 24,610.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 24,610.00            

709 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,884.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 3,884.10             

710 ซ้ือ ยำ 13,910.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 13,910.00            

711 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 24,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 24,500.00            

712 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,012.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 4,012.50             

713 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,531.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 3,531.00             

714 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 3,600.00             

715 ซ้ือ ยำ 2,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 2,380.00             

716 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 878.75                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 878.75                

717 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ม.ค. 2562 5,520.00             

718 ซ้ือ ไฟไซเรน 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 5,000.00             

719 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 2,775.00             

720 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 2,985.00             

721 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 1,200.00             

722 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,660.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 4,660.00             

723 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 9,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 9,100.00             

724 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 62 36,000.00            

725 ซ้ือ ยำ 20,284.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 2562 20,284.50            

726 ซ้ือ ยำ 6,473.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 2562 6,473.50             

727 ซ้ือ ยำ 38,520.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 2562 38,520.00            

728 ซ้ือ ยำ 5,457.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 2562 5,457.00             

729 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ม.ค. 2562 8,500.00             

730 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 62 2,995.00             

731 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 62 2,970.00             

732 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 62 3,500.00             

733 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 2562 4,700.00             

734 ซ้ือ ยำ 4,996.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 2562 4,996.90             

735 ซ้ือ ยำ 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ม.ค. 2562 8,400.00             

736 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ม.ค. 62 2,960.00             

737 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ม.ค. 62 2,865.00             

738 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 43,733.04            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ม.ค. 62 43,733.04            

739 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว (ถุงขยะ) 24,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ม.ค. 62 24,000.00            

740 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 4,633.34              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 62 4,633.34             

741 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 62 2,670.00             

742 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 4,500.00             

743 ซ้ือ ยำ 1,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 1,700.00             

744 ซ้ือ ยำ 2,418.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 2,418.20             

745 ซ้ือ ยำ 1,391.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 1,391.00             

746 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 4,800.00             

747 ซ้ือ ยำ 68,770.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ม.ค. 2562 68,770.00            

748 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ม.ค. 62 2,750.00             

749 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ม.ค. 62 2,995.00             

750 ซ้ือ ปำ้ยต้ังโต๊ะ 126.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ม.ค. 62 126.00                

751 ซ้ือ เชือกไนล่อน+เทปกั้นเขต+ถังขยะ 1,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ม.ค. 62 1,980.00             

752 ซ้ือ ยำ 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ม.ค. 2562 300.00                

753 ซ้ือ ยำ 21,150.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ม.ค. 2562 21,150.00            

754 ซ้ือ แบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน(ER) 1,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 1,900.00             

755 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 2,985.00             

756 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 2,975.00             

757 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 10,840.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 10,840.50            

758 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 5,215.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 5,215.00             

759 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,621.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 5,621.00             

760 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 550.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 550.00                

761 ซ้ือ Max ใหญ่เย็บ chart 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ม.ค. 62 1,490.00             

762 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ม.ค. 62 2,995.00             

763 ซ้ือ ใบต่อ opd card 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ม.ค. 62 1,000.00             

764 ซ้ือ ยำ 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ม.ค. 2562 1,200.00             

765 ซ้ือ ยำ 2,439.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ม.ค. 2562 2,439.60             

766 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 62 3,000.00             

767 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 62 2,790.00             

768 ซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ซ่อมประปำ 2,880.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 62 2,880.00             
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769 ซ้ือ ยำ 16,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 16,750.00            

770 ซ้ือ ยำ 7,360.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 7,360.00             

771 ซ้ือ ยำ 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 9,000.00             

772 ซ้ือ ยำ 3,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 3,700.00             

773 ซ้ือ ยำ 4,620.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 4,620.00             

774 ซ้ือ ยำ 9,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 9,600.00             

775 ซ้ือ ยำ 16,740.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 16,740.00            

776 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 8,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 8,050.00             

777 ซ้ือ ยำ 21,047.04            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 21,047.04            

778 ซ้ือ ยำ 39,276.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ม.ค. 2562 39,276.80            

779 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 6,753.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 6,753.00             

780 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+พริกไทย+นม 7,654.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 7,654.00             

781 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

782 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน 2,268.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 2,268.40             

783 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG 2,782.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 2,782.00             

784 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 31,590.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 31,590.00            

785 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ 18,740.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 18,740.00            

786 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย 3,760.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 3,760.00             

787 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 7,800.00             

788 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 7,200.00             

789 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 6,000.00             

790 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 29,000.00            

791 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 2,500.00             

792 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 31,746.90            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 31,746.90            

793 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 3,200.00             

794 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก 2,680.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 2,680.00             

795 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 4,200.00             

796 ซ้ือ ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 13,520.00            

797 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

798 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

799 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

800 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

801 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

802 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

803 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

804 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

805 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

806 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

807 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

808 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

809 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

810 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 600.00                

811 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร 4,290.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ม.ค. 62 4,290.00             

812 ซ้ือ ถุงมือกันควำมร้อน 960.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.พ. 62 960.00                

813 จำ้ง บริกำรอบแก๊สเคร่ืองมือแพทย์ 8,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.พ. 62 8,250.00             

814 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.พ. 62 2,785.00             

815 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.พ. 62 3,000.00             

816 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.พ. 62 2,982.00             

817 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.พ. 62 2,995.00             

818 ซ้ือ กระดำษถ่ำยเอกสำร 12,380.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.พ. 62 12,080.00            

819 ซ้ือ ไม้กดล้ิน 150.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.พ. 62 150.00                

820 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 2,995.00             

821 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 2,940.00             

822 จำ้ง ท ำท่อดักฝุ่น 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 5,000.00             

823 ซ้ือ Oxygen sensor อุปกรณ์ในเคร่ืองดมยำ 9,630.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 9,630.00             

824 ซ้ือ ฟิมล์ติดกระจก 19,080.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 19,080.00            

825 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 19,772.53            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 19,772.53            

826 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 7,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 7,300.00             

827 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองมือทันตกรรม 10,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 10,400.00            

828 ซ้ือ เคร่ืองปัน่เคร่ืองเทศ 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 3,990.00             

829 ซ้ือ "VIECH" Urine Containaer 60ml Yellow Cap 5,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 5,100.00             

830 ซ้ือ สติกเกอร์เทอร์มอลไม่พมิพข์นำด 5.5x2.5 ซม. (ม้วนละ 2000  ดวง) 9,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 9,600.00             

831 ซ้ือ Clover A1c Seft Cartridge "10 Test 22,125.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 22,125.00            

832 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 75,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.พ. 62 75,700.00            

833 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.พ. 62 2,730.00             

834 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.พ. 62 2,795.00             

835 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.พ. 62 3,500.00             

836 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 62 2,965.00             

837 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 62 2,995.00             

838 จำ้ง บคุคคลปฎบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 900.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 62 900.00                

839 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 7,779.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 7,779.60             

840 ซ้ือ ยำ 65,912.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 65,912.00            

841 ซ้ือ ยำ 12,626.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 12,626.00            

842 ซ้ือ ยำ 12,519.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 12,519.00            

843 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 51,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 51,000.00            

844 ซ้ือ ยำ 72,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 72,000.00            

845 ซ้ือ ยำ 56,817.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 56,817.00            
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846 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 5,250.00             

847 ซ้ือ ยำ 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 18,500.00            

848 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 6,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 6,600.00             

849 ซ้ือ ยำ 22,220.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 22,220.00            

850 ซ้ือ ยำ 2,244.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 2,244.00             

851 ซ้ือ ยำ 4,038.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 4,038.00             

852 ซ้ือ ยำ 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 4,650.00             

853 ซ้ือ ยำ 440.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 440.00                

854 ซ้ือ ยำ 3,657.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 3,657.00             

855 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 3,000.00             

856 ซ้ือ ยำ 4,001.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 4,001.80             

857 ซ้ือ ยำ 2,728.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 ก.พ. 2562 2,728.50             

858 จำ้ง กู้ข้อมูลจำกฮำร์ดดิสก์ 8,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 62 8,560.00             

859 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 62 2,985.00             

860 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 62 2,995.00             

861 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำฯ 20,269.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 62 20,269.00            

862 ซ้ือ ยำ 68,212.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 68,212.50            

863 ซ้ือ ยำ 37,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 37,500.00            

864 ซ้ือ ยำ 9,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 9,950.00             

865 ซ้ือ ยำ 5,970.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 5,970.00             

866 ซ้ือ ยำ 80,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 80,000.00            

867 ซ้ือ ยำ 6,625.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 6,625.00             

868 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 7,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 7,250.00             

869 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 10,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.พ. 2562 10,000.00            

870 ซ้ือ เคร่ืองสูบน้ ำพร้อมอุปกรณ์ 17,334.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 17,334.00            

871 จำ้ง เติมน้ ำยำแอร์รถยนต์ 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 800.00                

872 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 55,000.00            

873 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 5,150.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 5,150.00             

874 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 13,770.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 13,770.00            

875 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 16,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 62 16,250.00            

876 ซ้ือ ยำ 68,212.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 2562 68,212.50            

877 ซ้ือ ยำ 1,284.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.พ. 2562 1,284.00             

878 ซ้ือ ถ่ำนใส่ปรอทดิจติอล 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.พ. 62 1,000.00             

879 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.พ. 62 2,980.00             

880 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.พ. 62 2,805.00             

881 จำ้ง บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 3 เคร่ือง 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.พ. 62 2,800.00             

882 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 15,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.พ. 62 15,300.00            

883 ซ้ือ ฮำร์ดดิสก์ 1 TB 3 ตัว 4,494.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.พ. 62 4,494.00             

884 ซ้ือ ถังเก็บน้ ำสแตนเลส 1200 ลิตร 10,226.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.พ. 62 10,226.00            

885 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.พ. 62 3,500.00             

886 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 62 4,200.00             

887 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 62 2,814.00             

888 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 62 3,000.00             

889 จำ้ง บริกำรถ่ำยเอกสำร 5,383.46              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 62 5,383.46             

890 ซ้ือ ยำ 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 700.00                

891 ซ้ือ ยำ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 90,000.00            

892 ซ้ือ ยำ 38,118.75            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 38,118.75            

893 ซ้ือ ยำ 16,948.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 16,948.80            

894 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 56,175.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 56,175.00            

895 ซ้ือ ยำ 13,980.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 13,980.00            

896 ซ้ือ ยำ 40,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 40,900.00            

897 ซ้ือ ยำ 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 9,000.00             

898 ซ้ือ ยำ 18,580.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 18,580.00            

899 ซ้ือ ยำ 52,162.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 52,162.50            

900 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 25,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ก.พ. 2562 25,500.00            

901 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 2,400.00             

902 ซ้ือ ยำ 4,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 4,380.00             

903 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 3,400.00             

904 ซ้ือ ยำ 1,391.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 1,391.00             

905 ซ้ือ ยำ 3,786.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 3,786.00             

906 ซ้ือ ยำ 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 2,600.00             

907 ซ้ือ ยำ 4,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 4,750.00             

908 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 4,800.00             

909 ซ้ือ ยำ 8,634.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 8,634.90             

910 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 4,500.00             

911 ซ้ือ ยำ 4,275.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 4,275.00             

912 ซ้ือ ยำ 3,734.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 3,734.00             

913 ซ้ือ ยำ 18,297.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.พ. 2562 18,297.00            

914 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 2,758.00             

915 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 2,995.00             

916 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 3,500.00             

917 จำ้ง สอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 4,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 4,280.00             

918 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 80,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 80,250.00            

919 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 3,500.00             

920 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 15,470.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 15,470.00            

921 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 19,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 19,500.00            

922 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,550.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.พ. 62 4,550.00             
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923 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.พ. 62 2,980.00             

924 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.พ. 62 2,990.00             

925 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 2,890.00             

926 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 2,810.00             

927 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 8,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 8,900.00             

928 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 39,017.55            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 39,017.55            

929 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 2,400.00             

930 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 13,650.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 13,650.00            

931 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 540.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 540.00                

932 ซ้ือ วสัดุก่อสร้ำง 16,488.70            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 62 16,488.70            

933 ซ้ือ ยำ 60,241.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 60,241.50            

934 ซ้ือ ยำ 7,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 7,100.00             

935 ซ้ือ ยำ 7,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 7,980.00             

936 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 41,730.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 41,730.00            

937 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 84,423.00            

938 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 41,730.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 41,730.00            

939 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 60,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ก.พ. 2562 60,000.00            

940 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 48,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 48,000.00            

941 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,160.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 3,160.00             

942 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 54,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 54,000.00            

943 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 26,550.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 26,550.00            

944 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 5,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 5,200.00             

945 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 15,000.00            

946 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 6,634.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 6,634.00             

947 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองวดัปริมำณออกซิเจนในเลือด 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 2,500.00             

948 ซ้ือ เข็มแผง ขนำด 0.30*75 มม. 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 7,500.00             

949 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 3,500.00             

950 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 2,987.00             

951 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 2,990.00             

952 ซ้ือ แผ่นกระตุ้นไฟฟ้ำชนิดกำว 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.พ. 62 4,000.00             

953 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.พ. 62 2,960.00             

954 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.พ. 62 2,995.00             

955 ซ้ือ หมอนหนุนศีรษะ 840.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.พ. 62 840.00                

956 ซ้ือ ยำ 24,396.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.พ. 2562 24,396.00            

957 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 62 2,995.00             

958 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 62 2,730.00             

959 ซ้ือ ยำ -                     เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 7,000.00             

960 ซ้ือ ยำ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 2,800.00             

961 ซ้ือ ยำ 535.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 535.00                

962 ซ้ือ ยำ 51,360.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 51,360.00            

963 ซ้ือ ยำ 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 2,500.00             

964 ซ้ือ ยำ 1,197.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 1,197.00             

965 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 4,100.00             

966 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 4,500.00             

967 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 1,500.00             

968 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 1,350.00             

969 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 1,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 1,300.00             

970 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 5,750.00             

971 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 18,660.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 18,660.80            

972 ซ้ือ ยำ 10,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 10,140.00            

973 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 28,890.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.พ. 2562 28,890.00            

974 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 2,830.00             

975 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 2,946.00             

976 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 1,800.00             

977 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 2,407.50             

978 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 4,173.00             

979 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 42,600.00            

980 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 16,720.00            

981 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 3,600.00             

982 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 7,800.00             

983 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 7,200.00             

984 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 7,500.00             

985 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 29,000.00            

986 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 3,000.00             

987 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 8,980.00             

988 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 13,190.00            

989 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 4,800.00             

990 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

991 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

992 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

993 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

994 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

995 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

996 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

997 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

998 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

999 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ แหล่งของเงิน วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ช่วงเวลำทีเ่ร่ิม วนัที่ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
จดัจำ้ง (บำท) จดัหำตำมแผน ลงนำมในสัญญำ กำรเบิกจำ่ย ตำมแผน ไม่ตำมแผน

แผนกำรจำ่ยเงิน

1000 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

1001 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

1002 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

1003 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 600.00                

1004 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร 6,930.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 6,930.00             

1005 ซ้ือ บริกำรอินเตอร์เน็ตรำยป ี(มี.ค.62-ก.พ.63) 88,596.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 88,596.00            

1006 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 3,200.00             

1007 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 62 10,500.00            

1008 ซ้ือ ยำ 71,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 71,500.00            

1009 ซ้ือ ยำ 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 2,600.00             

1010 ซ้ือ ยำ 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 1,500.00             

1011 ซ้ือ ยำ 1,016.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 1,016.00             

1012 ซ้ือ ยำ 58,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 58,000.00            

1013 ซ้ือ ยำ 3,991.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 3,991.10             

1014 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,466.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 3,466.80             

1015 ซ้ือ ยำ 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 1,500.00             

1016 ซ้ือ ยำ 25,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ก.พ. 2562 25,000.00            

1017 ซ้ือ เคร่ืองขยำยเสียง 150 วตัต์ 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 6,000.00             

1018 ซ้ือ หมึกเติม 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 700.00                

1019 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ epson 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 300.00                

1020 ซ้ือ ก๊อกอ่ำงล้ำงหน้ำ 980.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 980.00                

1021 จำ้ง ติดต้ังระบบไปปไ์ลน์ในหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 58,850.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 58,850.00            

1022 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 12V 7.2Ah 6 ก้อน 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 3,600.00             

1023 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 3,500.00             

1024 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 2,980.00             

1025 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 2,975.00             

1026 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 7,789.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 7,789.00             

1027 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+พริกไทย+นม 7,928.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 7,928.00             

1028 ซ้ือ ไม้ขนไก่+กระดำษฟำง 4,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 4,950.00             

1029 ซ้ือ หมึกพิมพ์ 15,780.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 15,780.00            

1030 ซ้ือ ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว+ไม้กวำดดอกญ้ำ 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 800.00                

1031 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 21,163.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 21,163.00            

1032 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 13,323.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มี.ค. 2562 13,323.00            

1033 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 2,995.00             

1034 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 2,945.00             

1035 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 76,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 76,700.00            

1036 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,135.72              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 2,135.72             

1037 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 12,410.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 12,410.00            

1038 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 20,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มี.ค. 2562 20,900.00            

1039 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มี.ค. 2562 2,825.00             

1040 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มี.ค. 2562 2,786.00             

1041 ซ้ือ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 2 ตัว 7,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มี.ค. 2562 7,000.00             

1042 ซ้ือ ยำ 22,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 22,000.00            

1043 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 18,725.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 18,725.00            

1044 ซ้ือ ยำ 10,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 10,000.00            

1045 ซ้ือ ยำ 25,466.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 25,466.00            

1046 ซ้ือ ยำ 94,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 94,000.00            

1047 ซ้ือ ยำ 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 12,000.00            

1048 ซ้ือ ยำ 7,297.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 7,297.50             

1049 ซ้ือ ยำ 24,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มี.ค. 2562 24,000.00            

1050 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 มี.ค. 2562 2,995.00             

1051 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 มี.ค. 2562 2,980.00             

1052 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 มี.ค. 2562 98,000.00            

1053 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 มี.ค. 2562 69,336.00            

1054 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 63,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 มี.ค. 2562 63,000.00            

1055 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 1,740.00             

1056 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 10,080.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 10,080.00            

1057 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 5,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 5,500.00             

1058 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,584.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 4,584.00             

1059 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนกำรเงิน 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 6,000.00             

1060 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 300.00                

1061 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 3,000.00             

1062 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 2,980.00             

1063 ซ้ือ ไมค์สำย+ตู้เอนกประสงค์+ไมคลอย 14,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 14,500.00            

1064 ซ้ือ ยำ 22,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 22,600.00            

1065 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 20,075.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 20,075.00            

1066 ซ้ือ ยำ 5,970.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 5,970.00             

1067 ซ้ือ ยำ 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 9,000.00             

1068 ซ้ือ ยำ 30,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 30,800.00            

1069 ซ้ือ ยำ 5,771.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 5,771.40             

1070 ซ้ือ ยำ 13,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 13,800.00            

1071 ซ้ือ ยำ 5,292.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มี.ค. 2562 5,292.00             

1072 ซ้ือ ยำ 4,725.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มี.ค. 2562 4,725.80             

1073 ซ้ือ ยำ 1,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 มี.ค. 2562 1,300.00             

1074 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 2,985.00             

1075 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 2,780.00             

1076 ซ้ือ ยำ 2,963.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 2,963.90             
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1077 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 1,116.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 1,116.00             

1078 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,012.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 4,012.50             

1079 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,752.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 2,752.00             

1080 ซ้ือ ยำ 4,760.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 4,760.00             

1081 ซ้ือ ยำ 3,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 3,980.00             

1082 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 3,000.00             

1083 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,780.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 3,780.00             

1084 ซ้ือ ยำ 2,604.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 2,604.00             

1085 ซ้ือ ยำ 17,640.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มี.ค. 2562 17,640.00            

1086 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 4,500.00             

1087 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 69,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 69,500.00            

1088 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 22,461.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 22,461.00            

1089 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 41,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 41,250.00            

1090 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 53,370.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 53,370.00            

1091 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 16,071.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 16,071.40            

1092 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 17,815.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 17,815.50            

1093 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 2,830.00             

1094 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 2,995.00             

1095 ซ้ือ ยำ 80,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 80,000.00            

1096 ซ้ือ ยำ 17,925.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 17,925.00            

1097 ซ้ือ ยำ 5,970.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 5,970.00             

1098 ซ้ือ ยำ 13,910.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 13,910.00            

1099 ซ้ือ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๓ รำยกำร 178,000.00          งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 มี.ค. 2562 175,900.00          

1100 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 16,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 16,800.00            

1101 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 3,450.00             

1102 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 3,160.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 3,160.00             

1103 ซ้ือ ซ่อมออกซิเจนไปปไ์ลน์ 13,589.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 13,589.00            

1104 จำ้ง บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 3 เคร่ือง 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 2,800.00             

1105 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 12V 7.2Ah 12 ก้อน 7,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 7,200.00             

1106 ซ้ือ ถุงขยะ 20,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 20,000.00            

1107 ซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน 18,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 18,400.00            

1108 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 2,980.00             

1109 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 2,995.00             

1110 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 900.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 900.00                

1111 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 3,500.00             

1112 ซ้ือ ยำ 69,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 69,000.00            

1113 ซ้ือ ยำ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 7,500.00             

1114 ซ้ือ ยำ 77,040.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 77,040.00            

1115 ซ้ือ ยำ 15,408.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มี.ค. 2562 15,408.00            

1116 ซ้ือ ยำ 84,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 84,500.00            

1117 ซ้ือ ยำ 70,941.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 70,941.00            

1118 ซ้ือ ยำ 3,960.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 3,960.00             

1119 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 53,286.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 53,286.00            

1120 ซ้ือ ยำ 12,690.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 12,690.20            

1121 ซ้ือ ยำ 13,482.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 13,482.00            

1122 ซ้ือ ยำ 9,710.25              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 9,710.25             

1123 ซ้ือ ยำ 7,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 7,800.00             

1124 ซ้ือ ยำ 24,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มี.ค. 2562 24,000.00            

1125 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 39,935.61            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 39,935.61            

1126 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 2,980.00             

1127 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 2,990.00             

1128 ซ้ือ ยำ 10,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 10,000.00            

1129 ซ้ือ ยำ 70,941.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 70,941.00            

1130 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 3,000.00             

1131 ซ้ือ ยำ 3,913.79              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 3,913.79             

1132 ซ้ือ ยำ 4,100.85              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 4,100.85             

1133 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,451.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 2,451.00             

1134 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,020.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 3,020.00             

1135 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 1,026.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มี.ค. 2562 1,026.00             

1136 จำ้ง บริกำรถ่ำยเอกสำร 5,755.48              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 5,755.48             

1137 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 2,790.00             

1138 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 2,855.00             

1139 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 1,290.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 1,290.00             

1140 ซ้ือ หมึก+กระดำษไข เคร่ืองอัดส ำเนำ 8,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 8,560.00             

1141 จำ้ง เหมำถมหนิคลุก 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 18,500.00            

1142 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 มี.ค. 2562 84,423.00            

1143 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 2,980.00             

1144 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 2,990.00             

1145 จำ้ง ท ำอุปกรณ์ในกำรซ้อมแผนอุบติัเหตุบนโต๊ะ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 3,000.00             

1146 จำ้ง ท ำอุปกรณ์ในกำรซ้อมแผนอุบติัเหตุหมู่ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 3,000.00             

1147 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 3,500.00             

1148 ซ้ือ ยำ 2,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มี.ค. 2562 2,200.00             

1149 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,140.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 1,140.00             

1150 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,928.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 2,928.00             

1151 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 40,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 40,000.00            

1152 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 51,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 51,000.00            

1153 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 2,995.00             
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1154 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มี.ค. 2562 2,980.00             

1155 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มี.ค. 2562 300.00                

1156 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มี.ค. 2562 2,995.00             

1157 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มี.ค. 2562 2,830.00             

1158 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 2,795.00             

1159 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 2,990.00             

1160 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 3,000.00             

1161 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน 3,841.30              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 3,841.30             

1162 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG 5,564.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 5,564.00             

1163 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 43,783.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 43,783.00            

1164 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ 19,110.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 19,110.00            

1165 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย 5,480.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 5,480.00             

1166 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 7,200.00             

1167 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนสวน 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 5,700.00             

1168 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 6,000.00             

1169 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 29,000.00            

1170 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 2,500.00             

1171 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 7,850.00             

1172 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด 11,790.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 11,790.00            

1173 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 4,500.00             

1174 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1175 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1176 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1177 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1178 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1179 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1180 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1181 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1182 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1183 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1184 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1185 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1186 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1187 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 600.00                

1188 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร 6,930.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 6,930.00             

1189 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 3,200.00             

1190 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผ้ำ 15,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 15,300.00            

1191 ซ้ือ หมึกพิมพ์ 20,190.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 20,190.00            

1192 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 90,992.00            

1193 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 45,346.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มี.ค. 2562 45,346.60            

1194 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร 900.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 900.00                

1195 จำ้ง ล้ำงท ำควำมสะอำดแอร์ เติมน้ ำยำแอร์ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 4,500.00             

1196 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 2,975.00             

1197 ซ้ือ อำหำรสด 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 2,995.00             

1198 ซ้ือ ยำ 27,285.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 27,285.00            

1199 ซ้ือ ยำ 6,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 6,400.00             

1200 ซ้ือ ยำ 5,010.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 5,010.00             

1201 ซ้ือ ยำ 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 12,000.00            

1202 ซ้ือ ยำ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 90,000.00            

1203 ซ้ือ ยำ 14,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 14,750.00            

1204 ซ้ือ ยำ 17,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 17,000.00            

1205 ซ้ือ ยำ 32,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 32,800.00            

1206 ซ้ือ ยำ 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 8,500.00             

1207 ซ้ือ ยำ 63,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 63,700.00            

1208 ซ้ือ ยำ 3,531.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 3,531.00             

1209 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,640.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 4,640.00             

1210 ซ้ือ ยำ 63,130.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 63,130.00            

1211 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 6,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 6,300.00             

1212 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,660.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 4,660.00             

1213 ซ้ือ ยำ 1,733.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 1,733.40             

1214 ซ้ือ ยำ 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 3,200.00             

1215 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,189.05              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 4,189.05             

1216 ซ้ือ ยำ 4,224.06              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 4,224.06             

1217 ซ้ือ ยำ 1,391.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 มี.ค. 2562 1,391.00             

1218 จำ้ง ท ำแบบฟอร์มปรอท 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 เม.ย. 2562 2,000.00             

1219 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน (เข้ำคลังพัสดุ) 20,576.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 เม.ย. 2562 20,576.00            

1220 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว (เข้ำคลังพัสดุ) 9,441.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 เม.ย. 2562 9,441.00             

1221 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 6,556.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 เม.ย. 2562 6,556.00             

1222 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นม 6,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 เม.ย. 2562 6,980.00             

1223 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 62 4,771.13             

1224 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 36,000.00            

1225 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,285.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 5,285.00             

1226 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 4,450.00             

1227 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 3 เม.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 3,500.00             

1228 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 2,970.00             

1229 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 2,990.00             

1230 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ขก-1948 5,875.91              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 5,875.91             
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1231 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ กน-9985 4,771.13              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 4,771.13             

1232 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เดือน เม.ย.62 10,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 10,500.00            

1233 ซ้ือ ยำ 4,795.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 เม.ย. 2562 4,795.00             

1234 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 749.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 749.00                

1235 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 38,782.15            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 38,782.15            

1236 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 9,255.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 9,255.50             

1237 ซ้ือ ซ่อมยูนิตท ำฟัน (ชุดคอนโทรลฯ+ด้ำมทริปเปลิไซริงค์) 7,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 7,400.00             

1238 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 12,670.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 12,670.00            

1239 จำ้ง ติดมุ้งลวด 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 6,000.00             

1240 ซ้ือ ยำ 12,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 12,900.00            

1241 ซ้ือ ยำ 25,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 25,000.00            

1242 ซ้ือ ยำ 32,239.10            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 32,239.10            

1243 ซ้ือ ยำ 92,650.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 เม.ย. 2562 92,650.00            

1244 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 2,835.00             

1245 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 2,750.00             

1246 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 2,815.00             

1247 ซ้ือ ยำ 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 10,700.00            

1248 ซ้ือ ยำ 17,390.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 17,390.00            

1249 ซ้ือ ยำ 34,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 34,000.00            

1250 ซ้ือ ยำ 3,702.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 3,702.20             

1251 ซ้ือ ยำ 3,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 3,980.00             

1252 ซ้ือ ยำ 3,480.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 3,480.00             

1253 ซ้ือ ยำ 4,860.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 4,860.00             

1254 ซ้ือ ยำ 1,284.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 1,284.00             

1255 ซ้ือ ยำ 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 4,650.00             

1256 ซ้ือ ยำ 17,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 17,600.00            

1257 ซ้ือ ยำ 11,520.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 เม.ย. 2562 11,520.00            

1258 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 25,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 25,000.00            

1259 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 14,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 14,500.00            

1260 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 10 เม.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 3,500.00             

1261 ซ้ือ เปก็ดอกจนัทร์ (เข้ำคลังพัสดุ) 200.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 200.00                

1262 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 2,970.00             

1263 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 2,980.00             

1264 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 11 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 2,985.00             

1265 ซ้ือ ยำ 4,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,380.00             

1266 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 3,400.00             

1267 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,100.00             

1268 ซ้ือ ยำ 4,365.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,365.60             

1269 ซ้ือ ยำ 1,134.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 1,134.20             

1270 ซ้ือ ยำ 4,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,280.00             

1271 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,100.00             

1272 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 3,400.00             

1273 ซ้ือ ยำ 4,519.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 4,519.00             

1274 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 3,600.00             

1275 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,210.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 3,210.00             

1276 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 84,423.00            

1277 ซ้ือ ยำ 13,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 13,900.00            

1278 ซ้ือ ยำ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 เม.ย. 2562 7,500.00             

1279 จำ้ง ซ่อมหลังคำอำคำรหน่วยจำ่ยกลำง 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 2,700.00             

1280 ซ้ือ สำยยำงแก๊สและเหล็กรัด 535.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 535.00                

1281 ซ้ือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Router) 2 ค. 5,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 5,800.00             

1282 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 2,770.00             

1283 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 2,895.00             

1284 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 เม.ย. 2562 2,755.00             

1285 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 2,805.00             

1286 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 2,865.00             

1287 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 2,992.00             

1288 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 16-30 เม.ย.62 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 4,500.00             

1289 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว เติมวนัที่ 12 เม.ย.62 34,364.66            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 34,364.66            

1290 ซ้ือ ยำ 3,060.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 3,060.20             

1291 ซ้ือ ยำ 3,640.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 3,640.00             

1292 ซ้ือ ยำ 3,840.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 3,840.00             

1293 ซ้ือ ยำ 4,606.35              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 4,606.35             

1294 ซ้ือ ยำ 28,087.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 28,087.50            

1295 ซ้ือ ยำ 22,460.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 22,460.00            

1296 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 69,336.00            

1297 ซ้ือ ยำ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 4,800.00             

1298 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,967.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 10,967.50            

1299 ซ้ือ ยำ 13,370.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 เม.ย. 2562 13,370.00            

1300 จำ้ง บริกำรถ่ำยเอกสำร 4,708.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 เม.ย. 2562 4,708.20             

1301 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 52,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 เม.ย. 2562 52,000.00            

1302 ซ้ือ เข็มแผง ขนำด 0.25*25 มม. และ 0.25*40 มม. 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 เม.ย. 2562 13,000.00            

1303 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 เม.ย. 2562 98,000.00            

1304 ซ้ือ ยำ 51,360.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 เม.ย. 2562 51,360.00            

1305 จำ้ง ซ่อมระบบแอร์รถยนต์พยำบำล ขก-1948 8,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 8,900.00             

1306 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 2,996.00             

1307 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 2,994.00             
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1308 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 2,795.00             

1309 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ขม-7912 3,673.85              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 3,673.85             

1310 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,620.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 3,620.00             

1311 ซ้ือ ยำ 2,730.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 2,730.00             

1312 ซ้ือ ยำ 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 2,000.00             

1313 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,967.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 10,967.50            

1314 ซ้ือ ยำ 18,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 18,200.00            

1315 ซ้ือ ยำ 98,040.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 98,040.00            

1316 ซ้ือ ยำ 30,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 30,000.00            

1317 ซ้ือ ยำ 9,630.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 9,630.00             

1318 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 8,000.00             

1319 ซ้ือ ยำ 19,131.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 19,131.60            

1320 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,815.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 4,815.00             

1321 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,081.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 3,081.60             

1322 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 3,600.00             

1323 ซ้ือ เคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในด้วยคล่ืนควำมถี่สูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ 840,000.00          งบค่ำเส่ือม 10% e-bidding 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 เม.ย. 2562 837,000.00          

1324 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ นง-1340 5,348.93              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 เม.ย. 2562 5,348.93             

1325 ซ้ือ ธงชำติ+ธง ร.10+เคร่ืองคิดเลข+เก้ำอี้ 1,538.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 เม.ย. 2562 1,538.00             

1326 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 เม.ย. 2562 2,790.00             

1327 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 เม.ย. 2562 2,950.00             

1328 ซ้ือ ยำ 2,996.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 เม.ย. 2562 2,996.00             

1329 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 24 เม.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 3,500.00             

1330 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 2,995.00             

1331 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 2,965.00             

1332 ซ้ือ ยำ 3,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 3,900.00             

1333 ซ้ือ ยำ 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 1,500.00             

1334 ซ้ือ ยำ 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 2,600.00             

1335 ซ้ือ ยำ 4,055.30              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 4,055.30             

1336 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 20,865.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 20,865.00            

1337 ซ้ือ ยำ 37,450.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 37,450.00            

1338 ซ้ือ ยำ 28,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 28,500.00            

1339 ซ้ือ ยำ 20,865.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 20,865.00            

1340 ซ้ือ ยำ 21,047.04            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 21,047.04            

1341 ซ้ือ ยำ 28,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 28,500.00            

1342 ซ้ือ ยำ 80,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 80,000.00            

1343 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 9,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 9,900.00             

1344 ซ้ือ ยำ 2,889.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 2,889.00             

1345 ซ้ือ ยำ 2,465.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 2,465.00             

1346 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,780.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 4,780.00             

1347 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 4,000.00             

1348 ซ้ือ ยำ 94,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 เม.ย. 2562 94,000.00            

1349 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 เม.ย. 2562 2,995.00             

1350 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 เม.ย. 2562 2,990.00             

1351 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 78,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 เม.ย. 2562 78,700.00            

1352 ซ้ือ ยำ 12,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 12,600.00            

1353 ซ้ือ ยำ 2,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 2,850.00             

1354 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 4,500.00             

1355 ซ้ือ ยำ 4,344.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 4,344.20             

1356 ซ้ือ ยำ 6,625.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 6,625.00             

1357 ซ้ือ ยำ 4,365.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 4,365.60             

1358 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,424.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 3,424.00             

1359 ซ้ือ ยำ 2,476.64              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 2,476.64             

1360 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 2,980.00             

1361 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,210.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 3,210.00             

1362 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 10,700.00            

1363 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 17,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 เม.ย. 2562 17,400.00            

1364 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 เม.ย. 2562 2,780.00             

1365 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 เม.ย. 2562 2,825.00             

1366 จำ้ง ล้ำงแอร์และซ่อมแอร์ (หอ้ง server+หอ้งประชุม 60) 3,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 เม.ย. 2562 3,900.00             

1367 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 เม.ย. 2562 2,965.00             

1368 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30 เม.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 เม.ย. 2562 2,995.00             

1369 ซ้ือ เส้ือกันเปือ้น 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 เม.ย. 2562 800.00                

1370 จำ้ง ท ำแบบฟอร์ม sepsis/TB/alcohol 1,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 เม.ย. 2562 1,600.00             

1371 ซ้ือ ยำ 36,450.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 เม.ย. 2562 36,450.00            

1372 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 2,975.00             

1373 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2 พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 2,980.00             

1374 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน พ.ค.62 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 2,400.00             

1375 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน พ.ค.62 1,722.70              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 1,722.70             

1376 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน พ.ค.62 4,173.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 4,173.00             

1377 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค.62 34,659.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 34,659.00            

1378 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน พ.ค.62 13,930.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 13,930.00            

1379 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน พ.ค.62 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 2,000.00             

1380 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  พ.ค. 62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 7,800.00             

1381 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน พ.ค. 62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 7,200.00             

1382 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน พ.ค.62 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 6,000.00             

1383 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เดือน พ.ค.62 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 29,000.00            

1384 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 3,000.00             
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ แหล่งของเงิน วธิซ้ืีอหรือจำ้ง ช่วงเวลำทีเ่ร่ิม วนัที่ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
จดัจำ้ง (บำท) จดัหำตำมแผน ลงนำมในสัญญำ กำรเบิกจำ่ย ตำมแผน ไม่ตำมแผน

แผนกำรจำ่ยเงิน

1385 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก เดือน พ.ค.62 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 2,400.00             

1386 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด เดือน พ.ค.62 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 19,170.00            

1387 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 1-15 พ.ค.62 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 4,500.00             

1388 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1389 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1390 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1391 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1392 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1393 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1394 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1395 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1396 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1397 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1398 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1399 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1400 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1401 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน พ.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 600.00                

1402 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนธรุกำร เดือน พ.ค.62 8,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 8,250.00             

1403 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน พ.ค.62 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 4,000.00             

1404 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 1 พ.ค.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 3,500.00             

1405 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด เดือน พ.ค.62 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 90,992.00            

1406 ซ้ือ ยำ 98,868.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 เม.ย. 2562 98,868.00            

1407 ซ้ือ อำหำรสด  วนัที่ 3 พ.ค.62 2,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ค. 2562 2,980.00             

1408 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4 พ.ค.62 2,860.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 พ.ค. 2562 2,860.00             

1409 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 พ.ค.62 2,875.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 2,875.00             

1410 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6 พ.ค.62 2,865.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 2,865.00             

1411 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 55,000.00            

1412 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 8,560.00             

1413 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 3,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 3,450.00             

1414 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 7,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 7,700.00             

1415 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 4,750.00             

1416 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขม-1224 3,768.01              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 3,768.01             

1417 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน ขย-7663 3,280.13              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 3,280.13             

1418 จำ้ง เหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 12,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 12,600.00            

1419 ซ้ือ ยำ 9,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 9,750.00             

1420 ซ้ือ ยำ 34,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 34,800.00            

1421 ซ้ือ ยำ 39,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 39,750.00            

1422 ซ้ือ ยำ 4,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 พ.ค. 2562 4,400.00             

1423 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 2,995.00             

1424 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 2,995.00             

1425 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 7,831.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 7,831.00             

1426 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นม+พริกไทย 7,454.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 7,454.00             

1427 จำ้ง ท ำสติกเกอร์บนัไดสุขภำพ (โครงกำรบนัไดสุขภำพ) 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 4,500.00             

1428 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์(โครงกำรลดอนัตรำยจำกำรใช้ยำเสพติด) 7,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 7,000.00             

1429 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ (เข้ำคลัง) 8,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 8,900.00             

1430 ซ้ือ ถุงขยะด ำแดง (เข้ำคลัง) 24,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 24,000.00            

1431 ซ้ือ ไม้กวำดดอกหญ้ำ+ทำงมะพร้ำว (เข้ำคลัง) 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 800.00                

1432 จำ้ง จำ้งปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 7 พ.ค.62 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 พ.ค. 2562 300.00                

1433 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน (เข้ำคลัง) 18,762.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 18,762.00            

1434 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว (เข้ำคลัง) 12,636.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 12,636.00            

1435 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9 พ.ค.62 2,870.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 2,870.00             

1436 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10 พ.ค.62 2,983.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 2,983.00             

1437 ซ้ือ กล้องวงจรปดิ 12,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 12,500.00            

1438 ซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 13,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 13,500.00            

1439 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 2,600.00             

1440 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 321.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 321.00                

1441 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 3,160.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 3,160.00             

1442 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 1,050.00             

1443 ซ้ือ ใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์ม stroke (เข้ำคลัง) 2,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 พ.ค. 2562 2,900.00             

1444 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 11 พ.ค.62 2,790.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 2,790.00             

1445 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12 พ.ค.62 2,785.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 2,785.00             

1446 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว เติมวนัที่ 10 พ.ค.62 36,993.65            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 36,993.65            

1447 ซ้ือ Stethoscope 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 4,500.00             

1448 ซ้ือ ยำ 13,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 13,750.00            

1449 ซ้ือ ยำ 90,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 90,000.00            

1450 ซ้ือ ยำ 9,320.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 9,320.00             

1451 ซ้ือ ยำ 12,465.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 12,465.50            

1452 ซ้ือ ยำ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 4,200.00             

1453 ซ้ือ ยำ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 4,800.00             

1454 ซ้ือ ยำ 3,380.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 3,380.00             

1455 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,682.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 2,682.00             

1456 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 9,565.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 9,565.80             

1457 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 53,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 53,500.00            

1458 ซ้ือ ยำ 12,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 12,600.00            

1459 ซ้ือ ยำ 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 15,000.00            

1460 ซ้ือ ยำ 18,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 18,000.00            

1461 ซ้ือ ยำ 29,853.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 29,853.00            
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1462 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 15,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 15,500.00            

1463 ซ้ือ ยำ 2,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 2,900.00             

1464 ซ้ือ ยำ 18,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 18,000.00            

1465 ซ้ือ ยำ 12,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 พ.ค. 2562 12,800.00            

1466 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 4,424.34              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 4,424.34             

1467 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13 พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 3,000.00             

1468 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 2,995.00             

1469 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 14 พ.ค.62 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 300.00                

1470 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 14,947.90            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 14,947.90            

1471 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 22,461.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 22,461.00            

1472 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 28,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 28,800.00            

1473 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 65,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 65,000.00            

1474 ซ้ือ ยำ 75,756.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 75,756.00            

1475 ซ้ือ ยำ 9,440.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 พ.ค. 2562 9,440.00             

1476 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 39,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ค. 2562 39,800.00            

1477 ซ้ือ ยำ 3,190.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ค. 2562 3,190.00             

1478 ซ้ือ ยำ 1,155.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 พ.ค. 2562 1,155.60             

1479 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 15 พ.ค.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 3,500.00             

1480 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 2,995.00             

1481 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16 พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 3,000.00             

1482 ซ้ือ ยำ 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 1,200.00             

1483 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 20,865.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 20,865.00            

1484 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 12,000.00            

1485 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,136.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 5,136.00             

1486 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 10,200.00            

1487 ซ้ือ ยำ 10,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 10,000.00            

1488 ซ้ือ ยำ 1,861.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 พ.ค. 2562 1,861.80             

1489 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17 พ.ค.62 2,985.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 2,985.00             

1490 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18 พ.ค.62 2,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 2,850.00             

1491 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 16-31 พ.ค.62 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 4,800.00             

1492 ซ้ือ ยำ 40,623.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 40,623.60            

1493 ซ้ือ ยำ 60,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 60,000.00            

1494 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 12,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 12,250.00            

1495 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 36,000.00            

1496 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 23,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 23,300.00            

1497 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 8,000.00             

1498 ซ้ือ ยำ 25,885.44            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 25,885.44            

1499 ซ้ือ ยำ 14,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 14,300.00            

1500 ซ้ือ ยำ 32,870.40            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 32,870.40            

1501 ซ้ือ ยำ 9,081.09              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 9,081.09             

1502 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 พ.ค. 2562 8,000.00             

1503 ซ้ือ กล่องปลดหวัเข็ม 11,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 11,000.00            

1504 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 22 พ.ค.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 3,500.00             

1505 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19 พ.ค.62 2,880.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 2,880.00             

1506 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20 พ.ค.62 2,820.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 2,820.00             

1507 ซ้ือ ยำ 4,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 4,770.00             

1508 ซ้ือ ยำ 3,252.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 3,252.80             

1509 ซ้ือ ยำ 4,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 4,250.00             

1510 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 2,750.00             

1511 ซ้ือ ยำ 12,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 12,500.00            

1512 ซ้ือ ยำ 87,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 87,000.00            

1513 ซ้ือ ยำ 63,130.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 63,130.00            

1514 ซ้ือ ยำ 14,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 14,400.00            

1515 ซ้ือ ยำ 5,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 5,900.00             

1516 ซ้ือ ยำ 3,783.25              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 3,783.25             

1517 จำ้ง ซ่อมแซมอำคำรผู้ปว่ยใน 30 เตียง จ ำนวน 1 อำคำร 1,695,000.00        งบค่ำเส่ือม 70% e-bidding 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 พ.ค. 2562 1,144,000.00        

1518 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21 พ.ค.62 2,975.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 2,975.00             

1519 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22 พ.ค.62 2,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 2,980.00             

1520 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 7,570.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 7,570.00             

1521 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,005.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 5,005.00             

1522 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 3,600.00             

1523 ซ้ือ ยำ 11,520.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 11,520.00            

1524 ซ้ือ ยำ 12,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 12,900.00            

1525 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 3,000.00             

1526 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 3,200.00             

1527 ซ้ือ ยำ 19,530.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 19,530.00            

1528 ซ้ือ ยำ 6,625.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 6,625.00             

1529 ซ้ือ ยำ 9,377.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 9,377.50             

1530 ซ้ือ ยำ 4,173.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 4,173.00             

1531 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,317.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 3,317.00             

1532 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 พ.ค. 2562 5,520.00             

1533 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23 พ.ค.62 2,990.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 2,990.00             

1534 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24 พ.ค.62 2,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 2,980.00             

1535 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 13,310.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 13,310.80            

1536 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 34,218.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 34,218.60            

1537 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,890.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 1,890.00             

1538 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 8,470.12              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 8,470.12             
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1539 ซ้ือ อุปกรณ์ทำงกำยภำพ 8,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 8,350.00             

1540 ซ้ือ รองเท้ำฟองน้ ำ (เข้ำคลัง) 130.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 พ.ค. 2562 130.00                

1541 ซ้ือ แผ่นทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองนึ่งฯ 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 6,000.00             

1542 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 5,280.00             

1543 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 5,800.00             

1544 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 15,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 15,500.00            

1545 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 29,000.00            

1546 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 3,375.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 3,375.00             

1547 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25 พ.ค.62 2,835.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 2,835.00             

1548 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26 พ.ค.62 2,845.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 พ.ค. 2562 2,845.00             

1549 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27 พ.ค.62 2,985.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 2,985.00             

1550 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28 พ.ค.62 2,990.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 2,990.00             

1551 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,922.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 4,922.00             

1552 ซ้ือ ยำ 1,444.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 1,444.50             

1553 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 4,500.00             

1554 ซ้ือ ยำ 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 4,650.00             

1555 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 4,800.00             

1556 ซ้ือ ยำ 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 2,500.00             

1557 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 84,423.00            

1558 ซ้ือ ยำ 9,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 9,950.00             

1559 ซ้ือ ยำ 5,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 5,700.00             

1560 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 18,096.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 18,096.00            

1561 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ทะเบยีน กฉ-1736 นม 1,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 พ.ค. 2562 1,100.00             

1562 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 29 พ.ค.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 พ.ค. 2562 3,500.00             

1563 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 พ.ค. 2562 2,995.00             

1564 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30 พ.ค.62 2,995.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 พ.ค. 2562 2,995.00             

1565 ซ้ือ
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)  ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ ๑๘,๐๐๐ บี

273,000.00          งบค่ำเส่ือม 70% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 พ.ค. 2562 269,620.00          

1566 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 31 พ.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ค. 2562 2,990.00             

1567 ซ้ือ ยำ 4,085.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ค. 2562 4,085.00             

1568 ซ้ือ ยำ 85,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ค. 2562 85,500.00            

1569 ซ้ือ ยำ 8,175.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 พ.ค. 2562 8,175.00             

1570 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,640.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,640.00             

1571 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 13,090.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 13,090.00            

1572 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,860.00             

1573 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,895.00             

1574 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน  มิ.ย.62 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 3,600.00             

1575 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน  มิ.ย.62 2,343.30              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,343.30             

1576 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน  มิ.ย.62 5,564.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 5,564.00             

1577 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เดือน  มิ.ย.62 40,589.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 40,589.00            

1578 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน  ม.ิย.62 17,790.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 17,790.00            

1579 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน  ม.ิย.62 5,920.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 5,920.00             

1580 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ม.ิย.62 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 6,900.00             

1581 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ม.ิย.62 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 7,200.00             

1582 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน  มิ.ย.62 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 6,000.00             

1583 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เดือน  มิ.ย.62 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 29,000.00            

1584 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน  ม.ิย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 3,000.00             

1585 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก เดือน  มิ.ย.62 6,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 6,800.00             

1586 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด เดือน  ม.ิย.62 12,290.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 12,290.00            

1587 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร เดือน  มิ.ย.62 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 4,500.00             

1588 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1589 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1590 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1591 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1592 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1593 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1594 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1595 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1596 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1597 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1598 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1599 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1600 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1601 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ม.ิย.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 600.00                

1602 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน  ม.ิย.62 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 3,200.00             

1603 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด เดือน  มิ.ย.62 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 90,992.00            

1604 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ เดือน  ม.ิย.62 80,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 80,250.00            

1605 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ เดือน  มิ.ย.62 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 5,000.00             

1606 ซ้ือ เติมน้ ำยำแอร์ 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 700.00                

1607 ซ้ือ เม้ำส์ USB+หมึกพิมพ์เลเซอร์ (เข้ำคลัง) 14,210.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 14,210.00            

1608 ซ้ือ รูปพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ สุทิดำ 700.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 700.00                

1609 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนกำรเงิน เดือน  มิ.ย.62 4,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 4,950.00             

1610 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 3 มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,792.00             

1611 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 2,995.00             

1612 ซ้ือ ยำ 68,733.10            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 พ.ค. 2562 68,733.10            

1613 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 4 มิ.ย.62 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 300.00                

1614 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 5 มิ.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 3,500.00             

1615 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 18,656.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 18,656.00            
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1616 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 12,258.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 12,258.00            

1617 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 1,683.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 1,683.00             

1618 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 7,077.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 7,077.00             

1619 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นม+พริกไทย 8,708.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 8,708.00             

1620 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 2,995.00             

1621 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 2,985.00             

1622 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เดือน  ม.ิย.62 6,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 มิ.ย. 2562 6,750.00             

1623 จำ้ง ล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ 2 เคร่ือง 1,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 1,300.00             

1624 ซ้ือ รถเข็นส ำหรับขนย้ำยขยะทั่วไป 13,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 13,500.00            

1625 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 2,980.00             

1626 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 2,730.00             

1627 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หอ้งประชุมฯ 72 พรรษำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 4,500.00             

1628 ซ้ือ ยำ 150.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 มิ.ย. 2562 150.00                

1629 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 54,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มิ.ย. 2562 54,000.00            

1630 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มิ.ย. 2562 55,000.00            

1631 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 17,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 มิ.ย. 2562 17,700.00            

1632 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 585.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 585.00                

1633 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 2,895.00             

1634 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 2,990.00             

1635 ซ้ือ ตรำยำง 420.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 420.00                

1636 ซ้ือ ยำ 3,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 3,650.00             

1637 ซ้ือ ยำ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 4,200.00             

1638 ซ้ือ ยำ 3,284.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 3,284.00             

1639 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 3,400.00             

1640 ซ้ือ ยำ 3,390.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 3,390.00             

1641 ซ้ือ ยำ 8,634.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 8,634.90             

1642 ซ้ือ ยำ 27,820.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 27,820.00            

1643 ซ้ือ ยำ 10,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 10,140.00            

1644 ซ้ือ ยำ 6,240.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 6,240.00             

1645 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 4,100.00             

1646 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 10,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 10,500.00            

1647 ซ้ือ ยำ 9,077.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 9,077.50             

1648 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,633.55              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 5,633.55             

1649 ซ้ือ ยำ 13,642.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 7 มิ.ย. 2562 13,642.50            

1650 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 11  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 มิ.ย. 2562 2,980.00             

1651 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 มิ.ย. 2562 3,000.00             

1652 จำ้ง กั้นหอ้ง Vacuum กับหอ้งเก็บออกซิเจน 23,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 มิ.ย. 2562 23,500.00            

1653 จำ้ง ติดต้ังกันสำดบริเวณทำงลำดขึ้นลิฟต์ 18,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 มิ.ย. 2562 18,500.00            

1654 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 11  มิ.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มิ.ย. 2562 3,500.00             

1655 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มิ.ย. 2562 98,000.00            

1656 ซ้ือ ยำ 94,695.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 มิ.ย. 2562 94,695.00            

1657 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 2,980.00             

1658 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 3,000.00             

1659 ซ้ือ ยำ 4,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 4,600.00             

1660 ซ้ือ ยำ 1,840.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 1,840.40             

1661 ซ้ือ ยำ 2,584.05              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 2,584.05             

1662 ซ้ือ ยำ 11,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 11,500.00            

1663 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 8,000.00             

1664 ซ้ือ ยำ 18,297.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 18,297.00            

1665 ซ้ือ ยำ 51,231.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 51,231.00            

1666 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 14,552.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 14,552.00            

1667 ซ้ือ ยำ 37,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 37,500.00            

1668 ซ้ือ ยำ 16,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 16,200.00            

1669 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 61,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 61,000.00            

1670 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 34,775.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 34,775.00            

1671 ซ้ือ ยำ 18,814.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 18,814.80            

1672 ซ้ือ ยำ 75,756.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 75,756.00            

1673 ซ้ือ ยำ 94,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 มิ.ย. 2562 94,000.00            

1674 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 มิ.ย. 2562 2,840.00             

1675 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 มิ.ย. 2562 2,835.00             

1676 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 16-30 มิ.ย.62 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,500.00             

1677 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 1,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 1,770.00             

1678 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 9,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 9,050.00             

1679 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 5,820.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 5,820.00             

1680 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 10,020.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 10,020.00            

1681 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 15,515.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 15,515.00            

1682 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 43,110.30            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 43,110.30            

1683 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 7,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 7,200.00             

1684 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 75,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 75,000.00            

1685 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 6,085.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 6,085.00             

1686 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 8,400.00             

1687 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 28,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 28,000.00            

1688 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 8,340.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 8,340.00             

1689 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 2,990.00             

1690 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 2,960.00             

1691 ซ้ือ เคร่ืองผลิตออกซิเจน 1 เคร่ือง 34,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 34,000.00             เงินสนับสนุนจำก อบจ.
1692 ซ้ือ เคร่ืองดูดเสมหะ 2 เคร่ือง 12,350.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 12,350.00             เงินสนับสนุนจำก อบจ.
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แผนกำรจำ่ยเงิน

1693 ซ้ือ เคร่ืองควบคุมฉีดยำขนำดเล็ก 2 เคร่ือง 50,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 50,000.00             เงินสนับสนุนจำก อบจ.
1694 ซ้ือ ที่นอนลมแบบลอนใหญ่ 21,960.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 21,960.00             เงินสนับสนุนจำก อบจ.
1695 ซ้ือ มุ้งครอบ+แก้วน้ ำ 2,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 2,250.00             

1696 ซ้ือ ยำ 4,583.24              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,583.24             

1697 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 12,840.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 12,840.00            

1698 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 44,565.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 44,565.50            

1699 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 17,334.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 17,334.00            

1700 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 5,633.55              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 5,633.55             

1701 ซ้ือ ยำ 8,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 8,700.00             

1702 ซ้ือ ยำ 46,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 46,800.00            

1703 ซ้ือ ยำ 4,173.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,173.00             

1704 ซ้ือ ยำ 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,650.00             

1705 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 3,600.00             

1706 ซ้ือ ยำ 1,410.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 1,410.00             

1707 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,100.00             

1708 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 1,669.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 1,669.20             

1709 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 4,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 มิ.ย. 2562 4,250.00             

1710 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผ้ำและเคร่ืองมือแพทย์ 13,550.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 มิ.ย. 2562 13,550.00            

1711 ซ้ือ รองเท้ำฟองน้ ำ 390.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 มิ.ย. 2562 390.00                

1712 ซ้ือ อะไหลออกซิเจนไปปไ์ลน์ (master valve) 4,066.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 มิ.ย. 2562 4,066.00             

1713 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 5,311.26              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 มิ.ย. 2562 5,311.26             

1714 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 มิ.ย. 2562 2,985.00             

1715 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 มิ.ย. 2562 2,995.00             

1716 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  จ ำนวน 32 รำยบกำร 24,089.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มิ.ย. 2562 24,089.00            

1717 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มิ.ย. 2562 2,980.00             

1718 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 มิ.ย. 2562 2,810.00             

1719 ซ้ือ แบตเตอร่ีวทิยุส่ือสำร 1,338.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 1,338.00             

1720 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 85,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 85,400.00            

1721 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 6,000.00             

1722 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,425.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 4,425.00             

1723 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 19,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 19,500.00            

1724 ซ้ือ ชุดตรวจแบคทีเรียในน้ ำด่ืม (อ.11) 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 2,400.00             

1725 ซ้ือ เคร่ืองต้ังเวลำตู้ควบคุมท ำงำนอัตโนมัติ 2,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 2,740.00             

1726 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 2,800.00             

1727 ซ้ือ ชุดดูแลทันตสุขภำพแม่และเด็ก (นิ้วแปรงเหงือกเด็ก) 100 ชุด 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 4,000.00             

1728 ซ้ือ ชุดดูแลทันตสุขภำพแม่และเด็ก (นิ้วแปรงเหงือกเด็ก) 200 ชุด 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 8,000.00             

1729 ซ้ือ ชุดอุปกรณ์กำรแปรงฟัน (กระเปำ๋/แปรง/ยำสีฟัน) 3,150.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 3,150.00             

1730 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 1,505.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 1,505.00             

1731 จำ้ง ท ำปำ้ยโครงกำรส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภำพและพฒันำกำรเด็กปฐมวัย 3-5 ปี 640.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 640.00                

1732 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 2,893.00             

1733 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 2,985.00             

1734 ซ้ือ ยำ 3,640.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 3,640.00             

1735 ซ้ือ ยำ 1,150.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 1,150.00             

1736 ซ้ือ ยำ 5,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 5,740.00             

1737 ซ้ือ ยำ 70,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 70,000.00            

1738 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 41,730.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 41,730.00            

1739 ซ้ือ ยำ 9,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 มิ.ย. 2562 9,800.00             

1740 ซ้ือ ยำ 2,807.76              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 2,807.76             

1741 ซ้ือ ยำ 3,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 3,100.00             

1742 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,720.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 3,720.00             

1743 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,020.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 3,020.00             

1744 ซ้ือ ยำ 52,034.10            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 52,034.10            

1745 ซ้ือ ยำ 5,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 5,750.00             

1746 ซ้ือ ยำ 7,062.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 7,062.00             

1747 ซ้ือ ยำ 19,260.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 19,260.00            

1748 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,531.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 3,531.00             

1749 ซ้ือ ยำ 11,770.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 11,770.00            

1750 ซ้ือ ยำ 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 10,700.00            

1751 ซ้ือ ยำ 3,120.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 มิ.ย. 2562 3,120.00             

1752 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 38,662.85            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 มิ.ย. 2562 38,662.85            

1753 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,384.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 มิ.ย. 2562 4,384.00             

1754 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 มิ.ย. 2562 2,990.00             

1755 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 มิ.ย. 2562 2,985.00             

1756 ซ้ือ ยำ 9,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 มิ.ย. 2562 9,250.00             

1757 ซ้ือ แฟ้มโชวเ์อกสำร+ไส้แฟ้ม 872.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มิ.ย. 2562 872.00                

1758 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ วนัที่ 26  มิ.ย.62 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มิ.ย. 2562 3,500.00             

1759 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มิ.ย. 2562 2,996.00             

1760 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 มิ.ย. 2562 2,990.00             

1761 ซ้ือ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 1,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มิ.ย. 2562 1,700.00             

1762 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มิ.ย. 2562 2,870.00             

1763 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30  มิ.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มิ.ย. 2562 2,865.00             

1764 ซ้ือ ตู้เย็นแช่น้ ำยำ 14,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 มิ.ย. 2562 14,000.00            

1765 ซ้ือ ยำ 60,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มิ.ย. 2562 60,000.00            

1766 ซ้ือ ยำ 13,850.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มิ.ย. 2562 13,850.00            

1767 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 8,940.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 มิ.ย. 2562 8,940.00             

1768 ซ้ือ วสัดุซ่อมบ ำรุงงำนประปำ 2,591.54              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 2,591.54             

1769 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 2,985.00             
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1770 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 2,995.00             

1771 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1772 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน  ก.ค.62 1,947.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 1,947.40             

1773 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน  ก.ค.62 4,173.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 4,173.00             

1774 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เดือน  ก.ค.62 46,070.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 46,070.00            

1775 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน  ก.ค.62 14,990.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 14,990.00            

1776 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน  ก.ค.62 3,120.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 3,120.00             

1777 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ก.ค.62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 7,800.00             

1778 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ก.ค.62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 7,500.00             

1779 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน  ก.ค.62 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 6,000.00             

1780 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เดือน  ก.ค.62 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 29,000.00            

1781 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน  ก.ค.62 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 2,500.00             

1782 จำ้ง ตรวจวเิครำะหภ์ำยนอก เดือน  ก.ค.62 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 5,600.00             

1783 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด 20,110.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 20,110.00            

1784 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วันที ่1-7,13,14,16,17,20,21,27-29 ก.ค.62 5,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 5,100.00             

1785 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1786 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1787 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1788 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1789 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1790 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1791 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1792 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1793 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1794 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1795 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1796 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1797 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1798 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 600.00                

1799 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน  ก.ค.62 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 3,200.00             

1800 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด เดือน  ก.ค.62 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 90,992.00            

1801 ซ้ือ ตำข่ำยคลุมแผล 5,424.90              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 5,424.90             

1802 ซ้ือ สำยชำร์จเคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจติอล 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 1,000.00             

1803 ซ้ือ หมึกสี epson+หมึกพิมพ์เลเซอร์ 12,180.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 12,180.00            

1804 ซ้ือ ถุงขยะ 36,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 36,000.00            

1805 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,051.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 11,051.00            

1806 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 19,538.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 19,538.00            

1807 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 2 ก.ค.62 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 มิ.ย. 2562 300.00                

1808 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เดือน ก.ค.62 9,750.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 9,750.00             

1809 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 3 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 2,990.00             

1810 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 2,995.00             

1811 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 5,031.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 5,031.00             

1812 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นม+พริกไทย 8,488.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 8,488.00             

1813 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 12,000.00            

1814 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 33,435.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 33,435.00            

1815 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 22,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ก.ค. 2562 22,500.00            

1816 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 2 เคร่ือง 2,580.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ค. 2562 2,580.00             

1817 จำ้ง ล้ำงแอร์+เติมน้ ำยำ ipd1(พเิศษ2)-nurse,ตรวจ7,คลังยำย่อย,ipd2(101) 3,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ค. 2562 3,900.00             

1818 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ GAP 7,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ค. 2562 7,770.00             

1819 จำ้ง ร้ืออุปกรณ์ที่ติดต้ังภำยในหอ้งแยกโรคเดิม 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ค. 2562 5,000.00             

1820 จำ้ง ท ำแบบฟอร์มปรอท 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ค. 2562 5,000.00             

1821 ซ้ือ RAM SERVER 26,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ค. 2562 26,500.00            

1822 ซ้ือ วสัดุซ่อมบ ำรุงงำนประปำ 4,010.36              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 4,010.36             

1823 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 2,990.00             

1824 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 2,895.00             

1825 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 48,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 48,000.00            

1826 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,420.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 4,420.00             

1827 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 20,970.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 20,970.00            

1828 ซ้ือ แบตเตอร่ีวทิยุส่ือสำร 3,232.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 3,232.00             

1829 ซ้ือ กันชน+ยำงกันโคลน+กล้องบนัทึก 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 8,500.00             

1830 จำ้ง ซ่อมระบบปรับอำกำศรถตู้ทันตกรรม 4,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 4,900.00             

1831 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 2,812.00             

1832 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 3,000.00             

1833 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 22,737.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 22,737.50            

1834 ซ้ือ ยำ 9,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 9,250.00             

1835 ซ้ือ ยำ 13,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 13,200.00            

1836 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 8,470.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 8,470.00             

1837 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 13,000.00            

1838 ซ้ือ ยำ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 7,500.00             

1839 ซ้ือ ยำ 11,880.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 11,880.00            

1840 ซ้ือ ยำ 10,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 10,700.00            

1841 ซ้ือ ยำ 21,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 21,600.00            

1842 ซ้ือ ยำ 15,408.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 15,408.00            

1843 ซ้ือ ยำ 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 2,700.00             

1844 ซ้ือ ยำ 4,061.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 4,061.40             

1845 ซ้ือ ยำ 4,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 4,100.00             

1846 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 2,300.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 2,300.50             
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1847 ซ้ือ ยำ 1,455.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ค. 2562 1,455.20             

1848 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 20,541.86            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 20,541.86            

1849 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 17,560.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 17,560.00            

1850 ซ้ือ เจลล้ำงมือ โครงกำรอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ป ี2562 7,755.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 7,755.00             

1851 ซ้ือ โซฟำส ำหรับผู้ปว่ยนั่งเจำะเลือด 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 2,500.00             

1852 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 6 ก.ค.62 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 300.00                

1853 ซ้ือ ยำ 3,120.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 3,120.00             

1854 ซ้ือ ยำ 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 4,000.00             

1855 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 3,000.00             

1856 ซ้ือ ยำ 2,420.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 2,420.00             

1857 ซ้ือ ยำ 4,644.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 4,644.00             

1858 ซ้ือ ยำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 3,000.00             

1859 ซ้ือ ยำ 41,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 41,800.00            

1860 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 7,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 7,400.00             

1861 ซ้ือ ยำ 13,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 13,800.00            

1862 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 32,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 32,000.00            

1863 ซ้ือ ยำ 4,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 4,700.00             

1864 ซ้ือ ยำ 1,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 1,560.00             

1865 ซ้ือ ยำ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 3,300.00             

1866 ซ้ือ ยำ 1,391.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 1,391.00             

1867 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 7,918.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 7,918.00             

1868 ซ้ือ ยำ 14,081.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 14,081.20            

1869 ซ้ือ ยำ 54,891.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 54,891.00            

1870 ซ้ือ ยำ 17,640.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 17,640.00            

1871 ซ้ือ ยำ 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 5,600.00             

1872 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 7,590.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 7,590.00             

1873 ซ้ือ ยำ 34,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 34,000.00            

1874 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 5,600.00             

1875 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 2,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ค. 2562 2,000.00 

1876 จำ้ง ปรับปรุงพร้อมติดต้ังหน้ำต่ำงบำนเล่ือน ipd1เก่ำ 50,676.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 50,676.00            

1877 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 2,995.00             

1878 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 2,985.00             

1879 ซ้ือ เคร่ืองบนัทึกภำพระบบกล้องวงจรปดิ 6,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 6,100.00             

1880 จำ้ง ซ่อมระบบปรับอำกำศรถยนต์ กน-9985 11,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 11,900.00            

1881 ซ้ือ ทรำยก ำจดัลูกน้ ำยุงลำย 33,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 33,800.00            

1882 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ทั่วไป (ผ้ำอ้อมผู้ใหญ)่ 16,344.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 16,344.00            

1883 ซ้ือ ยำ 84,851.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 84,851.00 

1884 ซ้ือ ยำ 3,877.50 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 3,877.50 

1885 ซ้ือ ยำ 3,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 3,000.00 

1886 ซ้ือ ยำ 3,252.80 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 3,252.80 

1887 ซ้ือ ยำ 4,258.60 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 4,258.60 

1888 ซ้ือ ยำ 1,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 1,000.00 

1889 ซ้ือ ยำ 3,120.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ก.ค. 2562 3,120.00 

1890 ซ้ือ กระดำษบนัทึก nst 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ค. 2562 1,800.00             

1891 ซ้ือ วสัดุในกำรอบรม 5,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ค. 2562 5,200.00             

1892 จำ้ง ท ำใบประกำศ 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ค. 2562 1,500.00             

1893 จำ้ง บ ำรุงรักษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 500KW 49,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 49,000.00            

1894 ซ้ือ สเปรย+์โลชั่น กันยุง 42,100.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 42,100.00            

1895 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 11 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 2,995.00             

1896 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 2,990.00             

1897 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง 1,191.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 1,191.00             

1898 ซ้ือ น้ ำยำดับเพลิง 4,815.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 4,815.00             

1899 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร 4,925.94              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 4,925.94             

1900 ซ้ือ ยำ 38,250.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ค. 2562 38,250.00 

1901 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 4,231.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 4,231.00             

1902 ซ้ือ สติกเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ 9,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 9,600.00             

1903 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 55,000.00            

1904 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 5,200.00             

1905 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 35,299.30            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 35,299.30            

1906 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 16,092.80            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 16,092.80            

1907 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 321.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 321.00                

1908 ซ้ือ เคร่ืองวดัควำมเค็ม 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 3,600.00             

1909 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 2,820.00             

1910 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 2,820.00             

1911 จำ้ง ท ำใบประกำศ 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 1,200.00             

1912 จำ้ง ท ำปำ้ยจดุรวมพล 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 11 ก.ค. 2562 2,000.00             

1913 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ค. 2562 2,985.00             

1914 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ค. 2562 2,885.00             

1915 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,810.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ค. 2562 5,810.00             

1916 ซ้ือ ยำ 4,500.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ค. 2562 4,500.00 

1917 ซ้ือ ตรำยำง 660.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 660.00                

1918 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 2,830.00             

1919 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 2,995.00             

1920 ซ้ือ ยำ 22,277.54 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 22,277.54 

1921 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 25,500.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 25,500.00 

1922 ซ้ือ ยำ 47,347.50 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 47,347.50 

1923 ซ้ือ ยำ 81,587.50 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 81,587.50 
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1924 ซ้ือ ยำ 9,600.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 9,600.00 

1925 ซ้ือ ยำ 28,500.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 28,500.00 

1926 ซ้ือ ยำ 13,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 13,000.00 

1927 ซ้ือ ยำ 6,750.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 6,750.00 

1928 ซ้ือ ยำ 10,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 10,000.00 

1929 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 5,750.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 5,750.00 

1930 ซ้ือ ยำ 2,400.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 2,400.00 

1931 ซ้ือ วสัดุเภสัชกรรม 3,650.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 3,650.00 

1932 ซ้ือ ยำ 40,900.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ก.ค. 2562 40,900.00 

1933 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ค. 2562 2,975.00             

1934 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ค. 2562 2,840.00             

1935 ซ้ือ วสัดุซ่อมบ ำรุงงำนประปำ 4,340.99              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ค. 2562 4,340.99             

1936 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,890.00             

1937 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,980.00             

1938 จำ้ง เปล่ียนชุดระบำยอำกำศ Filter hosing unit 79,180.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 79,180.00            

1939 ซ้ือ สมุนไพรชงด่ืม 925.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 925.00                

1940 ซ้ือ สมุนไพร 2,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,650.00             

1941 ซ้ือ สมุนไพรแปรรูป 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,000.00             

1942 ซ้ือ เข็มแผง 12,840.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 12,840.00            

1943 ซ้ือ สมุนไพร 1,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 1,350.00             

1944 ซ้ือ ตำข่ำยคลุมแผล 33,057.65            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 33,057.65            

1945 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 61,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 61,500.00            

1946 ซ้ือ ข้ำวกล้องและข้ำวสำรหอมมะลิ 9,990.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 9,990.00             

1947 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1948 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1949 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1950 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1951 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1952 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1953 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1954 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1955 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1956 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1957 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 600.00                

1958 ซ้ือ ชั้นพลำสติก 406.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 406.00                

1959 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,985.00             

1960 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ค. 2562 2,990.00             

1961 ซ้ือ ยำ 2,300.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ก.ค. 2562 2,300.00 

1962 ซ้ือ ยำ 9,630.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ก.ค. 2562 9,630.00 

1963 ซ้ือ ยำ 66,850.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ก.ค. 2562 66,850.00 

1964 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 2,995.00             

1965 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 3,000.00             

1966 ซ้ือ หมึก+กระดำษไข เคร่ือง copy print 8,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 8,560.00             

1967 ซ้ือ ยำ 37,100.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 37,100.00 

1968 ซ้ือ ยำ 27,285.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 27,285.00 

1969 จำ้ง ซ่อมแซมอำคำรผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.ใหม่นำรี 417,000.00          งบค่ำเส่ือม 20% เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ค. 2562 417,000.00          

1970 ซ้ือ กระดำษบนัทึกค่ำวดัควำมดันโลหติ 69,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ค. 2562 69,000.00            

1971 จำ้ง สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ค. 2562 12,000.00            

1972 ซ้ือ กระดำษพิมพ์ผลคล่ืนหวัใจไฟฟ้ำ 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ค. 2562 2,500.00             

1973 ซ้ือ น้ ำยำดับเพลิง 6,420.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ค. 2562 6,420.00             

1974 ซ้ือ ยำ 4,645.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ค. 2562 4,645.00 

1975 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 2,875.00             

1976 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 2,821.00             

1977 ซ้ือ ยำ 98,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 98,000.00 

1978 ซ้ือ ยำ 94,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 94,000.00 

1979 ซ้ือ ยำ 2,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 2,000.00 

1980 ซ้ือ ยำ 3,060.20 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 3,060.20 

1981 ซ้ือ ยำ 3,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 3,000.00 

1982 ซ้ือ ยำ 2,500.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 2,500.00 

1983 ซ้ือ ยำ 4,480.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 4,480.00 

1984 ซ้ือ ยำ 1,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 1,000.00 

1985 ซ้ือ ยำ 3,600.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 3,600.00 

1986 ซ้ือ ยำ 2,152.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 2,152.00 

1987 ซ้ือ ยำ 1,100.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 1,100.00 

1988 ซ้ือ ยำ 90,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 90,000.00 

1989 ซ้ือ ยำ 39,800.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 39,800.00 

1990 ซ้ือ ยำ 70,000.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 70,000.00 

1991 ซ้ือ ยำ 29,853.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 29,853.00 

1992 ซ้ือ ยำ 51,360.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 51,360.00 

1993 ซ้ือ ยำ 13,910.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 13,910.00 

1994 ซ้ือ ยำ 45,475.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 25 ก.ค. 2562 45,475.00 

1995 ซ้ือ ท่อก๊ำซอกซิเจน 13,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 13,500.00            

1996 ซ้ือ คลอรีนน้ ำ 10% 4,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 4,280.00             

1997 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 20,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 20,900.00            

1998 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 5,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 5,600.00             

1999 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 39,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 39,500.00            

2000 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 5,850.00             
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แผนกำรจำ่ยเงิน

2001 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 17,700.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 17,700.00            

2002 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 2,755.00             

2003 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 2,995.00             

2004 จำ้ง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ(ล้ำงใหญ)่ 1,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 1,300.00             

2005 ซ้ือ ยำ 53,650.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 53,650.00 

2006 ซ้ือ ยำ 59,520.00 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 59,520.00 

2007 ซ้ือ ยำ 4,142.90 เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ค. 2562 4,142.90 

2008 จำ้ง ท ำส่ือใหค้วำมรู้+ปำ้ยโครงกำร 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 1,500.00             

2009 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 17,870.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 17,870.00            

2010 ซ้ือ ใบรับรองของแพทย์ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 3,000.00             

2011 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผ้ำ 15,300.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 15,300.00            

2012 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,160.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 1,160.00             

2013 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 15,295.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 15,295.00            

2014 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 10,752.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 10,752.00            

2015 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 1,693.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 1,693.00             

2016 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 31 ก.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 2,985.00             

2017 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 9,679.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 9,679.00             

2018 ซ้ือ ข้ำวกล้อง+นม+พริกไทย 2,858.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ค. 2562 2,858.00             

2019 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 2,995.00             

2020 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 2,990.00             

2021 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน  ส.ค.62 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 1,800.00             

2022 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน  ส.ค.62 3,862.70              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 3,862.70             

2023 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน  ส.ค.62 8,346.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 8,346.00             

2024 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เดือน  ส.ค.62 35,420.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 35,420.00            

2025 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน  ส.ค.62 17,050.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 17,050.00            

2026 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน  ส.ค.62 3,560.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 3,560.00             

2027 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ส.ค.62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 7,800.00             

2028 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ส.ค.62 9,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 6,900.00             

2029 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน  ส.ค.62 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 7,500.00             

2030 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เดือน  ส.ค.62 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 29,000.00            

2031 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน  ส.ค.62 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 2,000.00             

2032 ใช้บริกำรผลิตภณัฑ์ตรวจเลือดและเลือด เดือน  ส.ค.62 11,270.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 11,270.00            

2033 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร เดือน  ส.ค.62 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 3,600.00             

2034 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2035 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2036 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2037 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2038 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2039 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2040 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2041 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2042 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2043 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2044 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2045 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2046 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2047 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2048 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน  ส.ค.62 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 3,600.00             

2049 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 90,992.00            

2050 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2051 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2052 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2053 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2054 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2055 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2056 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2057 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2058 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2059 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2060 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ส.ค.62 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 600.00                

2061 ซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ 7,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 7,900.00             

2062 ซ้ือ กระบอกปสัสำวะ+หมอนนอนพลำสติก+กระดำษ EKG 12,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 12,000.00            

2063 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 38,913.23            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 38,913.23            

2064 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำ 190,000.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 31 ก.ค. 2562 190,000.00          

2065 ซ้ือ เคร่ืองต้ังเวลำตู้ควบคุมท ำงำนอัตโนมัติ 2,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,740.00             

2066 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เดือน ส.ค.62 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 7,500.00             

2067 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 3 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,780.00             

2068 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,760.00             

2069 จำ้ง ถ่ำยเอกสำร เดือน ก.ค. 62 5,677.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 5,677.20             

2070 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 18 รำยกำร 10,930.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 10,930.00            

2071 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 48,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 48,000.00            

2072 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 37,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 37,140.00            

2073 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 7,550.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 7,550.00             

2074 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 17,270.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 17,270.00            

2075 ซ้ือ ยำ 38,350.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 38,350.00            

2076 ซ้ือ ยำ 4,893.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 4,893.80             

2077 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 84,423.00            
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2078 ซ้ือ ยำ 1,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 1,600.00             

2079 ซ้ือ ยำ 3,680.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 3,680.80             

2080 ซ้ือ ยำ 3,870.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 3,870.00             

2081 ซ้ือ ยำ 4,080.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 4,080.00             

2082 ซ้ือ ยำ 3,960.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 3,960.00             

2083 ซ้ือ ยำ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 4,200.00             

2084 ซ้ือ ยำ 2,634.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,634.00             

2085 ซ้ือ ยำ 4,544.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 4,544.00             

2086 ซ้ือ ยำ 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,400.00             

2087 ซ้ือ ยำ 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,700.00             

2088 ซ้ือ ยำ 2,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,250.00             

2089 ซ้ือ ยำ 2,460.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ส.ค. 2562 2,460.00             

2090 ซ้ือ ข้ำวสำร+ข้ำวกล้อง 13,875.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 13,875.00            

2091 จำ้ง บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 12 เคร่ือง 7,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 7,800.00             

2092 ซ้ือ ผ้ำพันแขน BP 5,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 5,000.00             

2093 จำ้ง สูบส่ิงปฏกิูล 40,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 40,000.00            

2094 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 400.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 400.00                

2095 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 17,015.14            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 17,015.14            

2096 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 11,373.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 11,373.00            

2097 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 13,760.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 13,760.00            

2098 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 2,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 2,520.00             

2099 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 52,820.55            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 52,820.55            

2100 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองพ่นยุง 4,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 4,600.00             

2101 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ (ส ำหรับปัน่ปสัสำวะ) 3,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 3,900.00             

2102 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ (ส ำหรับย้อมเม็ดเลือด) 25,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 25,500.00            

2103 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ (ส ำหรับตรวจ CBC) 72,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 72,200.00            

2104 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ (ส ำหรับ DTX) 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 55,000.00            

2105 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 2,980.00             

2106 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 2,985.00             

2107 จำ้ง ท ำแบบฟอร์ม stroke+sepsis 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ส.ค. 2562 1,200.00             

2108 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ส.ค. 2562 2,960.00             

2109 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ส.ค. 2562 2,995.00             

2110 ซ้ือ ชั้นคว่ ำจำน,ร่มขนำดใหญ่ 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ส.ค. 2562 4,650.00             

2111 ซ้ือ ถังขยะ,ถังน้ ำ 3,976.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ส.ค. 2562 3,976.00             

2112 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ส.ค. 2562 69,336.00            

2113 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 2,985.00             

2114 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 2,810.00             

2115 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 11 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 2,840.00             

2116 ซ้ือ ยำ 4,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 4,300.00             

2117 ซ้ือ ยำ 2,439.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 2,439.60             

2118 ซ้ือ ยำ 13,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 13,400.00            

2119 ซ้ือ ยำ 10,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 10,200.00            

2120 ซ้ือ ยำ 18,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 18,250.00            

2121 ซ้ือ ยำ 1,926.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 1,926.00             

2122 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 8,000.00             

2123 ซ้ือ ยำ 31,297.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 8 ส.ค. 2562 31,297.50            

2124 จำ้ง ซ่อมฝ้ำเพดำน ipd1 9,975.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 9,975.00             

2125 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 2,885.00             

2126 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 2,985.00             

2127 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 390.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 390.00                

2128 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 97,350.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 97,350.00            

2129 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 95,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 95,200.00            

2130 ซ้ือ ยำ 46,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 46,400.00            

2131 ซ้ือ ยำ 13,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 13,000.00            

2132 ซ้ือ ยำ 20,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 20,000.00            

2133 ซ้ือ ยำ 15,787.85            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 15,787.85            

2134 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 4,500.00             

2135 ซ้ือ ยำ 1,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 1,770.00             

2136 ซ้ือ ยำ 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 8,400.00             

2137 ซ้ือ ยำ 12,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 12,900.00            

2138 ซ้ือ ยำ 72,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 72,000.00            

2139 ซ้ือ ยำ 17,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 17,600.00            

2140 ซ้ือ ยำ 21,828.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 21,828.00            

2141 ซ้ือ ยำ 1,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 1,900.00             

2142 ซ้ือ ยำ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 4,500.00             

2143 ซ้ือ ยำ 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 3,200.00             

2144 ซ้ือ ยำ 1,577.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 1,577.50             

2145 ซ้ือ ยำ 4,708.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 4,708.00             

2146 ซ้ือ ยำ 55,640.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 55,640.00            

2147 ซ้ือ ยำ 20,120.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 20,120.00            

2148 ซ้ือ ยำ 9,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 9,500.00             

2149 ซ้ือ ยำ 77,040.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ส.ค. 2562 77,040.00            

2150 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 2,903.00             

2151 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 2,975.00             

2152 ซ้ือ ยำงรถยนต์ 12,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 12,600.00            

2153 ซ้ือ แปรงลบกระดำน+กระดำษไวท์บอร์ด 530.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 530.00                

2154 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,650.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 4,650.00             
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2155 จำ้ง ท ำลำนกระลำนวดเท้ำ 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 3,000.00             

2156 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 95,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 95,000.00            

2157 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 13,205.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 13,205.00            

2158 ซ้ือ ด้ำมมีดโกน 288.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 14 ส.ค. 2562 288.00                

2159 ซ้ือ น้ ำยำล้ำงมือ+วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,520.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 3,520.00             

2160 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำ ก้อนแบตเตอร่ีส ำหรับลิฟต์ 15,836.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 15,836.00            

2161 ซ้ือ ยำงรองเกือกประตูลิฟต์ 4 เส้น 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 1,000.00             

2162 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 9,360.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 9,360.00             

2163 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 3,132.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 3,132.00             

2164 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 15,510.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 15,510.00            

2165 ซ้ือ ชุดปร๊ินเตอร์ BP hbp-9020 6,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 6,800.00             

2166 ซ้ือ หมอน ปลอกหมอน 1,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 1,400.00             

2167 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 2,940.00             

2168 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 15 ส.ค. 2562 2,795.00             

2169 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 2,790.00             

2170 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 2,955.00             

2171 ซ้ือ ยำ 43,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 43,500.00            

2172 ซ้ือ ยำ 1,324.86              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 1,324.86             

2173 ซ้ือ ยำ 18,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 18,000.00            

2174 ซ้ือ ยำ 8,025.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 8,025.00             

2175 ซ้ือ ยำ 11,164.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ส.ค. 2562 11,164.00            

2176 ซ้ือ ยำ 2,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 17 ส.ค. 2562 2,400.00             

2177 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 2,980.00             

2178 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 2,985.00             

2179 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 9,790.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 9,790.50             

2180 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 54,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 54,000.00            

2181 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 8,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 8,600.00             

2182 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 80,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 80,250.00            

2183 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 92,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 92,000.00            

2184 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 4,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 4,500.00             

2185 ซ้ือ ชุดทดสอบกำรปนเปือ้นของเชื้อโรค อ11 (ว.วทิยำฯ) 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 3,000.00             

2186 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองอบผ้ำ 8,859.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 8,859.60             

2187 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 1,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 1,600.00             

2188 จำ้ง แผนสอบเทียบเคร่ืองมือหอ้งปฏบิติักำร 5,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 5,500.00             

2189 จำ้ง ท ำไวนิลโครงกำร 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ส.ค. 2562 600.00                

2190 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 2,995.00             

2191 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 2,980.00             

2192 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ ฮำร์ดดิสก์ ขนำด 1TB+ลูกยำงรีดร้อน 2,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 2,450.00             

2193 จำ้ง ซ่อมยูนิตท ำฟัน 48,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 48,200.00            

2194 ซ้ือ ยำ 3,425.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 3,425.00             

2195 ซ้ือ ยำ 4,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 4,770.00             

2196 ซ้ือ ยำ 3,950.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 3,950.00             

2197 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 3,600.00             

2198 ซ้ือ ยำ 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 9,000.00             

2199 ซ้ือ ยำ 5,010.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 5,010.00             

2200 ซ้ือ ยำ 10,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 10,900.00            

2201 ซ้ือ ยำ 53,981.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 53,981.50            

2202 ซ้ือ ยำ 34,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 34,000.00            

2203 ซ้ือ ยำ 12,800.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 12,800.00            

2204 ซ้ือ ยำ 19,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 19,200.00            

2205 ซ้ือ ยำ 2,986.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 2,986.00             

2206 ซ้ือ ยำ 4,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ส.ค. 2562 4,400.00             

2207 ซ้ือ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 8,900.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ส.ค. 2562 8,900.00             

2208 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ส.ค. 2562 2,830.00             

2209 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ส.ค. 2562 2,870.00             

2210 จำ้ง ท ำไวนิลประชำสัมพันธ์ 2,080.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 21 ส.ค. 2562 2,080.00             

2211 ซ้ือ ยำ 14,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 14,400.00            

2212 ซ้ือ ยำ 12,900.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 12,900.00            

2213 ซ้ือ ยำ 41,730.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 41,730.00            

2214 ซ้ือ ยำ 13,867.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 13,867.20            

2215 ซ้ือ ยำ 2,934.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 2,934.00             

2216 ซ้ือ ยำ 4,290.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 22 ส.ค. 2562 4,290.00             

2217 ซ้ือ แผ่นตรวจ dtx 16,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 16,000.00            

2218 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 97,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 97,000.00            

2219 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองอบผ้ำ 8,570.70              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 8,570.70             

2220 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 2,990.00             

2221 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 2,985.00             

2222 จำ้ง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ(ล้ำงใหญ)่ 8,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 8,200.00             

2223 ซ้ือ ยำ 800.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 800.00                

2224 ซ้ือ ยำ 750.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 750.00                

2225 ซ้ือ ยำ 2,416.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 2,416.00             

2226 ซ้ือ ยำ 3,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 3,100.00             

2227 ซ้ือ ยำ 4,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 4,200.00             

2228 ซ้ือ ยำ 3,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 3,500.00             

2229 ซ้ือ ยำ 1,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 1,050.00             

2230 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 3,400.00             

2231 ซ้ือ ยำ 9,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 9,500.00             
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2232 ซ้ือ ยำ 13,482.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 13,482.00            

2233 ซ้ือ ยำ 9,840.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 9,840.00             

2234 ซ้ือ ยำ 21,999.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 21,999.20            

2235 ซ้ือ ยำ 8,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 8,400.00             

2236 ซ้ือ ยำ 8,485.10              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 8,485.10             

2237 ซ้ือ ยำ 7,903.02              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 7,903.02             

2238 ซ้ือ ยำ 11,478.96            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 11,478.96            

2239 ซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกวำ่ 
2000 ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่งด้ำนหลังคนขับ (CAB) 

657,000.00          งบค่ำเส่ือม 70% e-bidding 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ส.ค. 2562 648,000.00           ขยำยใช้เงินเหล่ือมปี
2240 จำ้ง ซ่อมกระบอกเบรคบน 980.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ส.ค. 2562 980.00                

2241 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ส.ค. 2562 2,985.00             

2242 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ส.ค. 2562 2,990.00             

2243 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 22,461.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 22,461.00            

2244 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 69,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 69,500.00            

2245 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 2,946.00             

2246 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 31 ส.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 2,830.00             

2247 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 2,000.00             

2248 ซ้ือ จำ้งท ำคู่มือ โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 1,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 1,700.00             

2249 จำ้ง ท ำไวนิล โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 300.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 300.00                

2250 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน โครงกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนควำมดันโลหติ 8,360.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 8,360.00             

2251 ซ้ือ ท ำไวนิลโครงกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนควำมดันโลหติ 400.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 28 ส.ค. 2562 400.00                

2252 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 23,850.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 23,850.00            

2253 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 4,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 4,000.00             

2254 ซ้ือ วสัดุทันตกรรม 5,740.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 5,740.00             

2255 ซ้ือ ยำ 70,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 70,750.00            

2256 ซ้ือ ยำ 22,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 22,000.00            

2257 ซ้ือ ยำ 7,920.05              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 7,920.05             

2258 ซ้ือ ยำ 16,600.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 16,600.00            

2259 ซ้ือ ยำ 9,081.09              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 9,081.09             

2260 ซ้ือ ยำ 7,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 29 ส.ค. 2562 7,980.00             

2261 จำ้ง อบแก๊สอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เดือน ก.ย.62 12,750.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 12,750.00            

2262 จำ้ง ท ำไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,335.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 1,335.00             

2263 จำ้ง เปล่ียนสำรกรองระบบน้ ำ RO 27,873.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 27,873.50            

2264 ซ้ือ โทรศัพท์ไร้สำย 1,290.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 1,290.00             

2265 ซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผ้ำ 9,360.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 9,360.00             

2266 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 20,917.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 20,917.00            

2267 ซ้ือ วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,629.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 7,629.00             

2268 ซ้ือ เคร่ืองปรุงอำหำร 7,777.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 7,777.00             

2269 ซ้ือ นมจดื 1,795.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 1,795.00             

2270 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 2,705.00             

2271 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 2,995.00             

2272 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน  ก.ย.62 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 1,800.00             

2273 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน  ก.ย.62 3,691.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 3,691.50             

2274 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน  ก.ย.62 6,955.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 6,955.00             

2275 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิง เดือน  ก.ย.62 49,247.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 49,247.00            

2276 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน  ก.ย.62 18,240.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 18,240.00            

2277 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน  ก.ย.62 2,240.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 2,240.00             

2278 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ก.ย.62 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 7,200.00             

2279 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ก.ย.62 9,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 6,600.00             

2280 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน  ก.ย.62 6,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 6,000.00             

2281 จำ้ง บริกำรเคร่ืองอ่ำนภำพเอ็กซเรย์ เดือน  ก.ย.62 29,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 29,000.00            

2282 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน  ก.ย.62 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 2,500.00             

2283 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร วนัที่ 1,7,8,14,15,21,22,28,29 ก.ย.62 2,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 2,700.00             

2284 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2285 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2286 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2287 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2288 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2289 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2290 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2291 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2292 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2293 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2294 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2295 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2296 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2297 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2298 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน  ก.ย.62 3,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 3,200.00             

2299 จำ้ง เหมำท ำควำมสะอำด เดือน  ก.ย.62 90,992.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 90,992.00            

2300 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2301 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2302 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2303 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2304 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2305 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2306 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2307 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2308 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                
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2309 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2310 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ก.ย.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 600.00                

2311 ซ้ือ ออกซิเจนเหลว 38,495.93            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 38,495.93            

2312 ซ้ือ ยำ 15,408.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 15,408.00            

2313 ซ้ือ ยำ 3,400.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 3,400.00             

2314 ซ้ือ ยำ 4,620.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ส.ค. 2562 4,620.00             

2315 จำ้ง ซ่อมช่วงล่ำงรถยนต์ กฉ-1736 4,260.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 4,260.00             

2316 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 3 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 2,995.00             

2317 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 4 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 2,995.00             

2318 ซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ส ำหรับระบบกรองน้ ำ 19,206.50            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 19,206.50            

2319 ซ้ือ เคร่ืองกรองน้ ำสแตสเลส 15,515.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 15,515.00            

2320 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 26,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 26,000.00            

2321 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,450.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 3,450.00             

2322 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 52,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 2 ก.ย. 2562 52,000.00            

2323 ซ้ือ ชั้นวำงส่ิงของ 6,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ย. 2562 6,500.00             

2324 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 5 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ย. 2562 2,880.00             

2325 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 6 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ย. 2562 2,995.00             

2326 จำ้ง ท ำส่ือประชำสัมพันธ(์สมุดประวติัผู้ปว่ย+ปำ้ย) 13,350.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 3 ก.ย. 2562 13,350.00            

2327 ซ้ือ ยำ 4,920.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 4 ก.ย. 2562 4,920.80             

2328 จำ้ง ตรวจเช็คระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ 2,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 2,500.00             

2329 จำ้ง ซ่อมแซมบำ้นพักเภสัชกร (ไขนภำ) 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 15,000.00            

2330 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 47,650.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 47,650.00            

2331 จำ้ง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ(ล้ำงใหญ)่ 19,200.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 19,200.00            

2332 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 3,905.50              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 3,905.50             

2333 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ GAP+ข้ำวกล้อง GAP 13,875.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 13,875.00            

2334 จำ้ง บ ำรุงรักษำรถยนต์ ขก-1948 6,983.36              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 6,983.36             

2335 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 7 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 2,835.00             

2336 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 8 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 2,855.00             

2337 ซ้ือ ยำ 1,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 5 ก.ย. 2562 1,300.00             

2338 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 9 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.ย. 2562 2,985.00             

2339 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 10 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.ย. 2562 2,965.00             

2340 ซ้ือ ยำ 4,952.48              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 6 ก.ย. 2562 4,952.48             

2341 ซ้ือ แผ่นเคลือบพลำสติก A4 770.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 770.00                

2342 ซ้ือ วสัดุจดัท ำส่ือ 16,242.60            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 16,242.60            

2343 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 3,025.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 3,025.00             

2344 จำ้ง ท ำแบบฟอร์ม sepsis +stroke 1,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 1,200.00             

2345 ซ้ือ ถุงขยะด ำแดง 33,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 33,000.00            

2346 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 55,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 55,000.00            

2347 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 88,400.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 88,400.00            

2348 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 15,920.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 15,920.00            

2349 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 16,960.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 16,960.00            

2350 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 22,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 22,500.00            

2351 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน โครงกำรมหกรรมคุณภำพฯ 4,802.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 4,802.00             

2352 ซ้ือ ยำ 4,350.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 4,350.00             

2353 ซ้ือ ยำ 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 3,600.00             

2354 ซ้ือ ยำ 2,250.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 2,250.00             

2355 ซ้ือ ยำ 2,835.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 2,835.00             

2356 ซ้ือ ยำ 2,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 2,850.00             

2357 ซ้ือ ยำ 1,219.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 1,219.80             

2358 ซ้ือ ยำ 2,385.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 2,385.00             

2359 ซ้ือ ยำ 3,571.20              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 9 ก.ย. 2562 3,571.20             

2360 ซ้ือ อำหำรสด  วนัที่ 11 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 2,992.00             

2361 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 12 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 3,000.00             

2362 ซ้ือ ยำ 37,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 37,500.00            

2363 ซ้ือ ยำ 4,622.40              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 4,622.40             

2364 ซ้ือ ยำ 33,919.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 33,919.00            

2365 ซ้ือ ยำ 11,520.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 11,520.00            

2366 ซ้ือ ยำ 9,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 10 ก.ย. 2562 9,800.00             

2367 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 11,770.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 11,770.00            

2368 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 76,762.34            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 76,762.34            

2369 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 13 ก.ย.62 2,980.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 2,980.00             

2370 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 14 ก.ย.62 2,860.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 2,860.00             

2371 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 1,010.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 1,010.00             

2372 ซ้ือ วสัดุงำนฟันปลอม 52,815.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 52,815.20            

2373 จำ้ง ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ doppler 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 1,500.00             

2374 ซ้ือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 19,650.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 19,650.00            

2375 ซ้ือ ตลับผ้ำหมึก EPSON #LQ310 1,140.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 1,140.00             

2376 ซ้ือ ยำ 57,566.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 57,566.00            

2377 ซ้ือ ยำ 7,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 7,500.00             

2378 ซ้ือ ยำ 9,630.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 9,630.00             

2379 ซ้ือ ยำ 84,423.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 84,423.00            

2380 ซ้ือ ยำ 33,330.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 33,330.00            

2381 ซ้ือ ยำ 15,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 15,000.00            

2382 ซ้ือ ยำ 37,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 12 ก.ย. 2562 37,500.00            

2383 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 15 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 2,870.00             

2384 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 16 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 2,960.00             

2385 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 28,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 28,000.00            
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2386 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 85,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 85,000.00            

2387 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 4,550.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 4,550.00             

2388 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 1,890.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 1,890.00             

2389 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 80,250.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 80,250.00            

2390 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 48,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 48,000.00            

2391 ซ้ือ ยำ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 4,800.00             

2392 ซ้ือ ยำ 3,020.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 3,020.00             

2393 ซ้ือ ยำ 2,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 2,800.00             

2394 ซ้ือ ยำ 4,002.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 4,002.00             

2395 ซ้ือ ยำ 3,120.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 3,120.00             

2396 ซ้ือ ยำ 4,173.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 4,173.00             

2397 ซ้ือ ยำ 3,466.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 3,466.80             

2398 ซ้ือ ยำ 60,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 60,000.00            

2399 ซ้ือ ยำ 4,456.80              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 13 ก.ย. 2562 4,456.80             

2400 ซ้ือ ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ รำยกำรชุดระบบกล้องวงจรปดิ 123,980.00          เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ก.ย. 2562 123,980.00          

2401 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 17 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ก.ย. 2562 2,985.00             

2402 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 18 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 16 ก.ย. 2562 2,975.00             

2403 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 19 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ย. 2562 2,995.00             

2404 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 20 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ย. 2562 2,990.00             

2405 ซ้ือ ปัม๊เคมีและถังคลอรีน 8,239.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ย. 2562 8,239.00             

2406 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ คัฟ บพีี ผู้ใหญ่ (เคร่ืองปรอท+ดิจติอล) 3,480.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ย. 2562 3,480.00             

2407 ซ้ือ ยำ 98,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 18 ก.ย. 2562 98,000.00            

2408 ซ้ือ ยำ 4,846.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,846.00             

2409 ซ้ือ ยำ 92,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 92,000.00            

2410 ซ้ือ ยำ 69,336.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 69,336.00            

2411 ซ้ือ ยำ 4,660.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,660.00             

2412 ซ้ือ ยำ 3,576.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 3,576.00             

2413 ซ้ือ ยำ 12,519.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 12,519.00            

2414 ซ้ือ ยำ 8,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 8,600.00             

2415 ซ้ือ ยำ 10,140.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 10,140.00            

2416 ซ้ือ ยำ 20,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 20,000.00            

2417 ซ้ือ ยำ 51,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 51,000.00            

2418 ซ้ือ ยำ 15,440.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 15,440.00            

2419 ซ้ือ ยำ 11,770.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 11,770.00            

2420 ซ้ือ ยำ 16,756.20            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 16,756.20            

2421 ซ้ือ ยำ 94,000.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 94,000.00            

2422 ซ้ือ ยำ 4,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,800.00             

2423 ซ้ือ ยำ 4,188.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,188.00             

2424 ซ้ือ ยำ 4,050.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,050.00             

2425 ซ้ือ ยำ 642.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 642.00                

2426 ซ้ือ ยำ 4,815.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 4,815.00             

2427 ซ้ือ ยำ 3,611.25              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 19 ก.ย. 2562 3,611.25             

2428 ซ้ือ แบตเตอร่ี bp omron hbp-1300 1,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 1,500.00             

2429 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 21 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 2,860.00             

2430 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 22 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 2,875.00             

2431 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ โครงกำรสนับสนุนกำรเจำะ labฯ 92,925.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 92,925.00            

2432 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 3,300.00             

2433 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 14,500.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 14,500.00            

2434 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 23 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 2,990.00             

2435 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 24 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 2,980.00             

2436 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนงำนซ่อมบ ำรุง วนัที่ 23-30 ก.ย.62 1,920.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 20 ก.ย. 2562 1,920.00             

2437 ซ้ือ ข้ำวสำรหอมมะลิ GAP+ข้ำวกล้อง GAP 7,770.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ย. 2562 7,770.00             

2438 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 25 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ย. 2562 2,995.00             

2439 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 26 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ย. 2562 2,995.00             

2440 ซ้ือ แบตเตอร่ีเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ+จอมคอม 8,500.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ย. 2562 8,500.00             

2441 จำ้ง ซ่อมเคร่ืองวดัควำมดันโลหติ (เปล่ียน cuff) 7,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 23 ก.ย. 2562 7,000.00             

2442 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 27 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ย. 2562 3,000.00             

2443 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 28 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ย. 2562 2,870.00             

2444 ซ้ือ แบตเตอร่ีไฟฉุกเฉิน 8,700.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ย. 2562 8,700.00             

2445 จำ้ง บคุคลปฏบิติังำนกำรเงิน วนัที่ 26,27,30 กย.62 960.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 24 ก.ย. 2562 960.00                

2446 ซ้ือ ยำ 2,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ย. 2562 2,300.00             

2447 ซ้ือ ยำ 3,565.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ย. 2562 3,565.00             

2448 ซ้ือ ยำ 5,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ย. 2562 5,800.00             

2449 ซ้ือ ยำ 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ย. 2562 8,000.00             

2450 ซ้ือ ยำ 2,439.60              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 26 ก.ย. 2562 2,439.60             

2451 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 29 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.ย. 2562 2,870.00             

2452 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 30 ก.ย.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.ย. 2562 2,980.00             

2453 ซ้ือ ยำ 4,280.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 27 ก.ย. 2562 4,280.00             

2454 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 1 ต.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 2,940.00             

2455 ซ้ือ อำหำรสด วนัที่ 2 ต.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 2,985.00             

2456 จำ้ง ฉีดยำรักษำสภำพศพ เดือน  ต.ค.62 1,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 1,800.00             

2457 ซ้ือ ก๊ำซออกซิเจน เดือน  ต.ค.62 2,782.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 2,782.00             

2458 ซ้ือ ก๊ำซหงุต้ม LPG เดือน  ต.ค.62 1,391.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 1,391.00             

2459 ซ้ือ น้ ำมันเชื้อเพลิงเดือน  ต.ค.62 45,413.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 45,413.00            

2460 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ เดือน  ต.ค.62 1,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 1,000.00             

2461 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดอันตรำยท ำลำย เดือน  ต.ค.62 20,030.00            เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 20,030.00            

2462 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ต.ค.62 7,800.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 7,800.00             
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2463 จำ้ง เหมำบริกำรดูแลสวนหย่อม เดือน  ต.ค.62 7,200.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 7,200.00             

2464 จำ้ง ขนย้ำยขยะติดเชื้อไปเผำ (สอ.) เดือน  ต.ค.62 8,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 8,000.00             

2465 ซ้ือ น้ ำด่ืม ชนิดขวด เดือน  ต.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 3,000.00             

2466 จำ้ง ปฏบิติังำนด้ำนบริกำรอำหำร เดือน  ต.ค.62 3,000.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 3,000.00             

2467 จำ้ง ท ำข้ำวต้มส ำหรับผู้ปว่ย เดือน  ต.ค.62 3,600.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 3,600.00             

2468 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2469 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2470 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2471 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2472 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2473 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2474 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2475 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2476 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2477 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2478 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2479 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2480 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/อบต. 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2481 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2482 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2483 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2484 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2485 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2486 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2487 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2488 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2489 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2490 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2491 จำ้ง ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพึง เดือน  ต.ค.62/เทศบำล 600.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 600.00                

2492 ซ้ือ ยำ 775.00                เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 775.00                

2493 ซ้ือ ยำ 3,300.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 3,300.00             

2494 ซ้ือ ยำ 2,100.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 2,100.00             

2495 ซ้ือ ยำ 8,850.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 8,850.00             

2496 ซ้ือ ยำ 2,460.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 2,460.00             

2497 ซ้ือ ยำ 1,680.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 1,680.00             

2498 ซ้ือ ยำ 3,840.00              เงินบ ำรุง รพ. เฉพำะเจำะจง 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 30 ก.ย. 2562 3,840.00             

2499 จำ้ง เหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรในโรงพยำบำล ปงีบประมำณ 2563 1,248,000.00        เงินบ ำรุง รพ. e-bidding 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 1 ต.ค. 2562 1,195,600.00        
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