
ครบถ้วน รายละเอยีดที่ยังไม่ได้จ่าย หมายเหตุ

ถูกต้อง ทันเวลา ให้เจ้าหน้าที/่เจ้าหนี้
1 โรงพยาบาลคลองขลุง × เงินเดอืน+ประกันสังคมพนักงานราชการ 36,030.00             

ค่าตอบแทน ฉบับ 8 451,500.00           ฎ.1502/56

เงินเดอืนตกเบิก 38,470.20             ฎ.1531/56

ค่ายา 53,198.00             ฎ.1539/56 (บจ.ที โอ เคมีคอลส์) จ่ายตรง

ค่ายา 98,074.00             ฎ.1538/56  (บจ.ที โอ เคมีคอลส์) จ่ายตรง

ค่ายา 98,074.00             ฎ.1537/56  (บจ.ที โอ เคมีคอลส์) จ่ายตรง

2 โรงพยาบาลคลองลาน             √

3 โรงพยาบาลลานกระบือ             √

4 โรงพยาบาลไทรงาม             √

5 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี             √

6 โรงพยาบาลพรานกระต่าย × เงินเดอืน+ประกันสังคมพนักงานราชการ 35,020.00             
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 245,185.00           ฎ.1520/56 (บจ.ไบโอเซน)

7 โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล × ค่าตอบแทน ฉบับ 8 159,400.00           ฎ.1502/56

ค่าตอบแทน ฉบับ 8 600.00                  ฎ.1503/56

ติดตามหลกัฐานการจ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าเดอืน ตุลาคม  2556 

ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร (ติดตามภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงินรวม



ครบถ้วน รายละเอยีดที่ยังไม่ได้จ่าย หมายเหตุ

ถูกต้อง ทันเวลา ให้เจ้าหน้าที/่เจ้าหนี้

ติดตามหลกัฐานการจ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าเดอืน ตุลาคม  2556 

ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร (ติดตามภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงินรวม

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 9,906.00               ฎ.1565/56  (บจ.ไบโอเซน)

ค่ายา 76,448.00             ฎ.1608/56  องคก์ารเภสชักรรม

8 โรงพยาบาลทรายทองวฒันา × เงินเดอืน+ประกันสังคมพนักงานราชการ 13,073.00             
ค่าตอบแทน ฉบับ 8 171,900.00           ฎ.1502/56

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 67,815.00              ฎ.1505/56 (เอน็ พี แล็บ 91340 บาท )

ค่ายา 96,424.10             ฎ.1557/56 (องคก์ารเภสชักรรม)

9 โรงพยาบาลปางศิลาทอง             √

10 โรงพยาบาลบึงสามัคคี × ค่าตอบแทน ฉบับ 8 223,400.00           ฎ.1502/56

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,943.00               ฎ.1591/56  บจ.แอค็เซส ไบโอ ซายส์

ค่าจ้างเหมาบริการ 21,794.00             ฎ.1590/56  บจ.พิจิตร เดนตลั 2005

ค่าวสัดุการแพทย์ 6,784.00               ฎ.1589/56  บจ.บอร์เนียว เมดิคลั

ค่าวสัดุการแพทย์ 10,401.00              ฎ.1599/56  บจ.เมดิกา แพค็ก้ิง

ค่าวสัดุการแพทย์ 27,540.00               ฎ.1593/56 บจ.เมดิกา แพค็ก้ิง

ค่าวสัดุการแพทย์ 24,766.00              ฎ.1592/56  บจ.สุพรีม โพรดกัส์

วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,500.00             ฎ.1594/56  บจ.เอส ดี ทนัตเวช (1988)

ค่าวสัดุส านักงาน 120.00                  ฎ.1598/56 ร้านปริญญาภณัฑ ์



ครบถ้วน รายละเอยีดที่ยังไม่ได้จ่าย หมายเหตุ

ถูกต้อง ทันเวลา ให้เจ้าหน้าที/่เจ้าหนี้

ติดตามหลกัฐานการจ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าเดอืน ตุลาคม  2556 

ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร (ติดตามภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงินรวม

ค่าวสัดุการแพทย์ 4,680.00               ฎ.1598/56 หจก.ไบโอซายน์ เซอร์วิส   

เวชภัณ์มิใช่ยา 3,000.00               ฎ.1598/56 บจ.โพส เฮลท ์แคร์ 

ยา 4,321.00               ฎ.1598/56 บจ แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

ค่าวสัดุการแพทย์ 1,600.00               ฎ.1598/56 บจ.แอลเอน็ ซพัพลาย 

ค่าวสัดุการแพทย์ 4,880.00               ฎ.1598/56 หจก.วีอาร์ ซพัพอร์ต 

ค่าวสัดุส านักงาน 13,820.00             ฎ.1597/56 ร้านปริญญาภณัฑ์

ค่าจ้างเหมาบริการ 9,038.00               ฎ.1596/56  หจก.ส.เรืองโรจน์, บจ.พิจิตร เดนตลั 2005

ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00                  ฎ.1595/56  หจก.จอยการยาง

11 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร             √

12 สสอ.คลองขลุง             √

13 สสอ.คลองลาน             √

14 สสอ.ลานกระบือ             √

15 สสอ.ไทรงาม             √

16 สสอ.เมืองก าแพงเพชร             √

17 สสอ.ขาณุวรลักษบุรี × ค่าการศึกษาบุตร 3,900.00
ค่ารักษาพยาบาล 1,615.00
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 4,584.00



ครบถ้วน รายละเอยีดที่ยังไม่ได้จ่าย หมายเหตุ

ถูกต้อง ทันเวลา ให้เจ้าหน้าที/่เจ้าหนี้

ติดตามหลกัฐานการจ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าเดอืน ตุลาคม  2556 

ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร (ติดตามภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถัดไป)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงินรวม

18 สสอ.พรานกระต่าย             √

19 สสอ.ทรายทองวฒันา             √

20 สสอ.ปางศิลาทอง             √

21 สสอ.บึงสามัคคี             √

22 สสอ.โกสัมพีนคร             √

ลงช่ือ.........................................................ผูร้ายงาน
                 (นางศรัญญา  อ่วมสถิตย)์
            เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน


