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ล��ด�บท�� ง�นท��จ�ดซ����ร��จ�ดจ��ง วง�ง�นท��จ�ดซ��� ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ����ร��จ��ง ร�ยช���ผ����น�ร�ค� ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค� ��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก �ลขท���ล�ว�นท��ข�ง��ญญ�
�ร��จ�ดจ��ง�(บ�ท) (บ�ท) �ล�ร�ค�ท����น� ท��ตกลงซ����ร��จ��ง �ดย�ร�ป ��ข��ตกลง�นก�รซ����ร��จ�

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 5,800.00          5,800.00        �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร���มด�ค�ล ��น�ต�ร���มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 112/2563

2 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 11,000.00        11,000.00       �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร���มด�ค�ล ��น�ต�ร���มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 113/2563

3 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 20,000.00        20,000.00       �ฉพ���จ��จง �ปร�ฟ�ช�น�นล �ปร�ฟ�ช�น�นล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 114/2563

4 ว��ด��ช����พล�ง 22,134.23        22,134.23       �ฉพ���จ��จง ธนบ�ร�����กซ��จน ธนบ�ร�����กซ��จน ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 115/2563

5 ว��ด�ท�นตกรรม 6,650.00          6,650.00        �ฉพ���จ��จง �ช��ยง����ท�นตกรรม �ช��ยง����ท�นตกรรม ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 116/2563

6 ว��ด�ท�นตกรรม 10,290.00        10,290.00       �ฉพ���จ��จง ช�ม�ตร ช�ม�ตร ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 117/2563

7 ซ��มคร�ภ�ณฑ�ก�ร�พทย� 24,396.00        24,396.00       �ฉพ���จ��จง ��น��ซค�����นจ��น�ยร��ง ��น��ซค�����นจ��น�ยร��ง ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 118/2563

8 ว��ด�ก�ร�พทย� 55,158.50        55,158.50       �ฉพ���จ��จง ด��ค�����ช ด��ค�����ช ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 119/2563

9 �ช���คร���งพ�มพ� 10,914.14        10,914.14       �ฉพ���จ��จง บ��ก�����ต��มช��น บ��ก�����ต��มช��น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 120/2563

10 ซ��ม�ซฟ� 5,500.00          5,500.00        �ฉพ���จ��จง ช�ญก�ร�บ�� ช�ญก�ร�บ�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 121/2563

11 จ��งขนชย�ต�ด�ช��� 9,528.00          9,528.00        �ฉพ���จ��จง ���ร��ง�รจน��ร�บ�ร� ���ร��ง�รจน��ร�บ�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 122/2563

12 ว��ด�ก�ร�พทย� 38,870.00        38,870.00       �ฉพ���จ��จง ท��������ล ท��������ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 121/2563

13 ว��ด�ท�นตกรรม 11,710.00        11,710.00       �ฉพ���จ��จง �ดรว���ด�นท�ล �ดรว���ด�นท�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 122/2563

14 ว��ด�ท�นตกรรม 5,526.55          5,526.55        �ฉพ���จ��จง ���มพ��ท�นตภ�ณฑ� ���มพ��ท�นตภ�ณฑ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 123/2563

15 ว��ด�ท�นตกรรม 7,185.05          7,185.05        �ฉพ���จ��จง ���มพ��ท�นตภ�ณฑ� ���มพ��ท�นตภ�ณฑ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 134/2563

16 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 45,000.00        45,000.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 135/2563

17 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 20,000.00        20,000.00       �ฉพ���จ��จง �ปร�ฟ�ช�น�นล �ปร�ฟ�ช�น�นล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 136/2563

18 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 8,730.00          8,730.00        �ฉพ���จ��จง �ล�ปม���ต�ร� �ล�ปม���ต�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 137/2563

19 ซ��ม��ร�รถยนต� 10,143.60        10,143.60       �ฉพ���จ��จง ท�ง�ทย ท�ง�ทย ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 138/2563

20 ว��ด�ก�ร�พทย� 100,000.00      100,000.00     �ฉพ���จ��จง บ�คคลม�รวย บ�คคลม�รวย ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 139/2563

21 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 45,000.00        45,000.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 140/2563

22 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 12,000.00        12,000.00       �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร���มด�ค�ล ��น�ต�ร���มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 141/2563

23 ว��ด�ท�นตกรรม 19,160.00        19,160.00       �ฉพ���จ��จง �ซ�ยง���ท�นตกรรม �ซ�ยง���ท�นตกรรม ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 142/2563

24 ว��ด�ก�ร�พทย� 14,750.00        14,750.00       �ฉพ���จ��จง �ด��ว�น �ด��ว�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 143/2563

25 ว��ด����กซ�รย� 30,000.00        30,000.00       �ฉพ���จ��จง ���ร�กซ� ���ร�กซ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 144/2563

26 ว��ด�ท�นตกรรม 8,602.80          8,602.80        �ฉพ���จ��จง บ��นฟ�น�ข�น�ก�น บ��นฟ�น�ข�น�ก�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 145/2563

�บบ�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�..มกร�คม���2563

(ช����น�วยง�น)......�รงพย�บ�ล�ข��วนกว�ง



ล��ด�บท�� ง�นท��จ�ดซ����ร��จ�ดจ��ง วง�ง�นท��จ�ดซ��� ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ����ร��จ��ง ร�ยช���ผ����น�ร�ค� ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค� ��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก �ลขท���ล�ว�นท��ข�ง��ญญ�
�ร��จ�ดจ��ง�(บ�ท) (บ�ท) �ล�ร�ค�ท����น� ท��ตกลงซ����ร��จ��ง �ดย�ร�ป ��ข��ตกลง�นก�รซ����ร��จ�

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ว��ด����กซ�รย� 30,000.00        30,000.00       �ฉพ���จ��จง ���ร�กซ� ���ร�กซ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 146/2563

2 ว��ดว�ทย�ศ��ตร� 10,000.00        10,000.00       �ฉพ���จ��จง ��ร����กซ��จ��ก�ด ��ร����กซ��จ��ก�ด ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 147/2563

3 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 9,750.00          9,750.00        �ฉพ���จ��จง �ล�ปม���ต�ร� �ล�ปม���ต�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 148/2563

4 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 25,020.00        25,020.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 149/2563

5 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 23,180.00        23,180.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 150/2563

6 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 20,000.00        20,000.00       �ฉพ���จ��จง �ปร�ฟ�ช��น�นล �ปร�ฟ�ช��น�นล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 151/2563

7 ว��ด�ก�ร�พทย� 9,000.00          9,000.00        �ฉพ���จ��จง มณ�ว�ฒน��ทรดด��ง มณ�ว�ฒน��ทรดด��ง ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 152/2563

8 ว��ด�ง�นบ��นง�นคร�ว 15,322.40        15,322.40       �ฉพ���จ��จง ศร�ก�ล ศร�ก�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 153/2563

9 ว��ด�ง�นบ��นง�นคร�ว 7,237.00          7,237.00        �ฉพ���จ��จง �ค�มก�ม�ยวย �ค�มก�ม�ยวย ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 154/2563

10 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 2,400.00          2,400.00        �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร��มด�ค�ล ��น�ต�ร��มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 155/2563

11 ว��ด��ช����พล�ง 23,450.76        23,450.76       �ฉพ���จ��จง ธนบ�ร���กซ��จน ธนบ�ร���กซ��จน ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 156/2563

12 ว��ด��ฟฟ�� 69,924.00        69,924.00       �ฉพ���จ��จง ด���ม ด���ม ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 157/2563

13 คร�ภ�ณฑ����น�กง�น 3,200.00          3,200.00        �ฉพ���จ��จง น���พ�ง��ร� น���พ�ง��ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 158/2563

14 ซ��มรถยนต� 18,480.00        18,480.00       �ฉพ���จ��จง ��งท�งย�นยนต� ��งท�งย�นยนต� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 159/2563

15 ว��ด�ก�ร�พทย� 7,150.00          7,150.00        �ฉพ���จ��จง ว���ร��ซ�พพ�ร�ต ว���ร��ซ�พพ�ร�ต ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 160/2563

16 ว��ด����น�กง�น 29,372.50        29,372.50       �ฉพ���จ��จง �ทคน�ค���� �ทคน�ค���� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 161/2563

17 �ช���คร���งพ�มพ� 13,705.62        13,705.62       �ฉพ���จ��จง บ��ก�����ต�มช��น บ��ก�����ต�มช��น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 162/2563

18 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 11,000.00        11,000.00       �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร��มด�ค�ล ��น�ต�ร��มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 163/2563

19 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 10,350.00        10,350.00       �ฉพ���จ��จง �ล�ปม���ต�ร� �ล�ปม���ต�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 164/2563

20 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 7,000.00          7,000.00        �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร��มด�ค�ล ��น�ต�ร��มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 165/2563

21 ว��ด�ก�ร�พทย� 26,045.00        26,045.00       �ฉพ���จ��จง �ด��ว�น �ด��ว�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 166/2563

22 ว��ด�ก�ร�พทย� 5,136.00          5,136.00        �ฉพ���จ��จง ซ�ลล�ค ซ�ลล�ค ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 167/2563

23 ว��ดว�ทย�ศ��ตร� 21,600.00        21,600.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 168/2563

�บบ�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�..ก�มภ�พ�นธ����2563

(ช����น�วยง�น)......�รงพย�บ�ล�ข��วนกว�ง



24 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 47,200.00        47,200.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 169/2563

25 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 28,800.00        28,800.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 170/2563

26 คร�ภ�ณฑ�ก�ร�พทย� 19,000.00        19,000.00       �ฉพ���จ��จง ��ล�บ��พ� ��ล�บ��พ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 171/2563

27 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 21,850.00        21,850.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 172/2563

28 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 33,255.00        33,255.00       �ฉพ���จ��จง ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ว��ซ�����น�ต�ร��พร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 173/2563

29 ว��ด�ก�ร�พทย� 10,550.00        10,550.00       �ฉพ���จ��จง �ด��ว�น �ด��ว�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 174/2563

30 ว��ด�ก�ร�พทย� 17,344.00        17,344.00       �ฉพ���จ��จง ท��������ล ท��������ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 175/2563

31 ว��ด�ก�ร�พทย� 22,500.00        22,500.00       �ฉพ���จ��จง ���น�����มด�ค�ล ���น����มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 176/2563

32 ว��ด�ก�ร�พทย� 22,500.00        22,500.00       �ฉพ���จ��จง ���น�����มด�ค�ล ���น����มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 177/2563

33 ว��ด�ก�ร�พทย� 39,940.00        39,940.00       �ฉพ���จ��จง น�ร�ท�����มด�ค�ล น�ร�ท�����มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 178/2563

34 ว��ด�ง�นบ��นง�นคร�ว 22,500.00        22,500.00       �ฉพ���จ��จง �ค�ลช�ย �ค�ลช�ย ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 179/2563

35 จ��งขนขย� 8,688.00          8,688.00        �ฉพ���จ��จง ���ร��ง�รจน��ร�บ�ร� ���ร��ง�รจน��ร�บ�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 180/2563

36 คร�ภ�ณฑ�ค�มพ�ว�ต�ร� 258,600.00      258,600.00     �ฉพ���จ��จง ��ทบ�ต ��ทบ�ต ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 181/2563

37 ว��ด�ท�นตกรรม 27,420.00        27,420.00       �ฉพ���จ��จง �ซ��ยง���ท�นตภ�ณฑ� �ซ��ยง���ท�นตภ�ณฑ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 182/2563

38 ว��ด�ท�นตกรรม 10,721.40        10,721.40       �ฉพ���จ��จง บ��นฟ�นข�น�ก�น บ��นฟ�นข�น�ก�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 183/2563

39 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 4,750.00          4,750.00        �ฉพ���จ��จง �ล�ปม���ต�ร� �ล�ปม���ต�ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 184/2563

40 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 2,200.00          2,200.00        �ฉพ���จ��จง �มด�ค�ล��ลบ�ร�ท�ร�� �มด�ค�ล��ลบ�ร�ท�ร�� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 185/2563

41 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 18,000.00        18,000.00       �ฉพ���จ��จง ��ดว�นซ���ด��กน��ต�ก ��ดว�นซ���ด��กน��ต�ก ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 186/2563

42 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 20,000.00        20,000.00       �ฉพ���จ��จง �ปร�ฟ�ช��น�นล �ปร�ฟ�ช��น�นล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 187/2563

43 คร�ภ�ณฑ�ก�ร�พทย� 24,000.00        24,000.00       �ฉพ���จ��จง ม��ท���ม�ด��คร� ม��ท���ม�ด��คร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 188/2563

44 ว��ด�ก�ร�พทย� 10,500.00        10,500.00       �ฉพ���จ��จง ��ล�บ��พ���มด�ค�ล ��ล�บ��พ���มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 189/2563

45 ว��ด����น�กง�น 6,200.00          6,200.00        �ฉพ���จ��จง ค�มฟ�ร�ม ค�มฟ�ร�ม ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 190/2563

46 ว��ด����น�กง�น 32,100.00        32,100.00       �ฉพ���จ��จง �ทคน�ค���� �ทคน�ค���� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 191/2563

47 ว��ด����กซ�รย� 30,000.00        30,000.00       �ฉพ���จ��จง ���ร�กซ� ���ร�กซ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 192/2563

ล��ด�บท�� ง�นท��จ�ดซ����ร��จ�ดจ��ง วง�ง�นท��จ�ดซ��� ร�ค�กล�ง ว�ธ�ซ����ร��จ��ง ร�ยช���ผ����น�ร�ค� ผ���ด�ร�บก�รค�ด�ล��ก�ล�ร�ค� ��ต�ผลท��ค�ด�ล��ก �ลขท���ล�ว�นท��ข�ง��ญญ�
�ร��จ�ดจ��ง�(บ�ท) (บ�ท) �ล�ร�ค�ท����น� ท��ตกลงซ����ร��จ��ง �ดย�ร�ป ��ข��ตกลง�นก�รซ����ร��จ�

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

�บบ�ร�ปผลก�รด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�นร�บ�ด��น�..ม�น�คม��2563

(ช����น�วยง�น)......�รงพย�บ�ล�ข��วนกว�ง



1 ซ��ม�คร���งน��ง 17,000.00        17,000.00       �ฉพ���จ��จง น�ยน�คม���ทธ� น�ยน�คม���ทธ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 193/2563

2 คร�ภ�รฑ��ฟฟ�� 60,000.00        60,000.00       �ฉพ���จ��จง น�ยน�คม���ทธ� น�ยน�คม���ทธ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 194/2563

3 ว��ด�ก�ร�พทย� 10,500.00        10,500.00       �ฉพ���จ��จง �ด��ว�น �ด��ว�น ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 195/2563

4 ว��ด��ฟฟ�� 5,100.00          5,100.00        �ฉพ���จ��จง ร��นว�ร�ว�ทย� ร��นว�ร�ว�ทย� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 196/2563

5 ว��ด����น�กง�น 10,845.00        10,845.00       �ฉพ���จ��จง �ทคน�ค���� �ทคน�ค���� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 197/2563

6 คร�ภ�ณฑ����น�กง�น 29,900.00        29,900.00       �ฉพ���จ��จง น���พ�ง��ร� น���พ�ง��ร� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 198/2563

7 ว��ด��ฟฟ�� 11,556.00        11,556.00       �ฉพ���จ��จง ย�ด�จ��จ�พ���� ย�ด�จ��จ�พ���� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 199/2563

8 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 31,971.60        31,971.60       �ฉพ���จ��จง ด��ค�����ช ด��ค�����ช ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 200/2563

9 ว��ด�ว�ทย�ศ��ตร� 11,000.00        11,000.00       �ฉพ���จ��จง ��น�ต�ร���มด�ค�ล�ซ�พพล�ย ��น�ต�ร���มด�ค�ล�ซ�พพล�ย ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 201/2563

10 ว��ด�ก�ร�พทย� 9,437.40          9,437.40        �ฉพ���จ��จง ซ�ลล�ค ซ�ลล�ค ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 202/2563

11 ว��ด�ก�ร�พทย� 14,000.00        14,000.00       �ฉพ���จ��จง คล�น��มด�ค�ล คล�น��มด�ค�ล ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 203/2563

12 ซ��มว��ด�ก�ร�พทย� 11,770.00        11,770.00       �ฉพ���จ��จง ��น��ซน�����นจ��น�ยร��ง ��น��ซน�����นจ��น�ยร��ง ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 204/2563

13 ซ��มว��ด�ก�ร�พทย� 15,515.00        15,515.00       �ฉพ���จ��จง ��น��ซน�����นจ��น�ยร��ง ��น��ซน�����นจ��น�ยร��ง ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 205/2563

14 ซ��ม���งพ�ศษ 33,500.00        33,500.00       �ฉพ���จ��จง น�ยน�คม���ทธ� น�ยน�คม���ทธ� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 206/2563

15 จ��งขนขย� 6,348.00          6,348.00        �ฉพ���จ��จง ���ร��ง�รจน� ���ร��ง�รจน� ร�ค��ม��ก�นร�ค�กล�ง 207/2563



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

ตามประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

เรื่อง  แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
วัน/เดือน/ปี : 13  มีนาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ : EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจ าเดือน มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 
  
  
  

 
 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ :…………………………………………………………………………………..........................................……………….. 
………………………………………………………………………..............................................……………………………………….. 
…………………………………………………………………..............................................…………………………………………….. 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
                  
                     ไพโรจน์  ซือ่ตรง                                                    จักรพบ  ป้อมนภา 
                (นายไพโรจน์  ซื่อตรง)                                             (นายจักรพบ  ป้อมนภา) 
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
  วันที่   13  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖3                         วันที่ 13  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
สรพรรฐ  ปัทมามาลย์ 

(นายสรพรรฐ  ปัทมามาลย์) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

       วันที่   13  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 



 


