
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานธุรการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย       

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/ 80   วันท่ี      9  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจำป 2565 ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
และขออนุญาตเผยแพรบน website ของหนวยงาน       

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

       ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 2565 กำหนดใหหนวยงานตองดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2565 ตามรอบระยะเวลา
ท่ีกำหนด (งบลงทุน และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส) เปนไปตามไปเกณฑการประเมินฯ หัวขอ MOIT 4 หนวยงานมีการ
กำหนดมาตรการ และวางระบบเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประเมินดังกลาวขางตน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตรายงานผล
การดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2565 ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย และขออนุญาตนำข้ึนเผยแพร บน website ของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานท่ีแนบทาย (http://www.nktcph.go.th) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธให
ขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป 
รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

   (นายอวบ  มีแดนไผ)  

       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

  ทราบ / อนุญาต 

   (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)
       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย
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ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน
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 งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

 วงเงินที่จัดซื้อจัด

จาง(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ
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(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ หินเจียไรสาย 1 10,000.00       10,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ปมสูบหอยโขง 3 นิ้ว 1 

เฟส 3 แรง

1 35,000.00       35,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

เอฟ.พี.เอช เมดิคอล จํากัด

รถฉีดยา 40 x 50 x 80 

cm

1 11,000.00       8,000.00               3,000.00             เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เอฟ.พ.ีเอช เมดิคอล จํากัด รถเข็นขยะสแตนเลส 1 12,000.00       12,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ รถทําแผล 2 25,000.00       25,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เมดิเทค เทรดดิ้ง จํากัด Suction  Regulator 2 44,000.00       43,500.00             500.00               เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เตียงทําแผลมีตะแกรง

ปลายเตียง

1 23,000.00       23,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ อัมรินทร เมดิคอล จํากัด โคมไฟทําหัตถการ 1 27,000.00       25,000.00             2,000.00             เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

จัดซื้อจัดจางดวยเงินนอกงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องสองหู 1 33,000.00       33,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เมดิคอลอีควิปเมนท เครื่องดูดของเหลวใน

กระเพาะอาหาร ( Gastric

  Suction )

1 35,000.00       35,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ไพรเมดิคอล จํากัด เครื่องวัดระดับ

คารบอนไดออกไซดจาก

ลมหายใจออก(ETCO2) 

แบบ Mobile

1 65,000.00       60,000.00             5,000.00             เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เมดิเทค เทรดดิ้ง จํากัด เครื่องเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ

แบบอัตโนมัติ

1 68,000.00       68,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เตียงสําหรับดึงกระดูก 3 

ไกร

1 98,700.00       98,700.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เจเจไอ ไปโอเทค เครื่องชั่งและเขยาเลือด

อัตโนมัติ

1 110,000.00     110,000.00            -                    เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องพิมพ 

Multifunction เลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา

6 60,000.00       60,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร 

All-in-one สําหรับ

สํานักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา ๒๒ นิ้ว)

8 136,000.00     136,000.00         เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ
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17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ อุปกรณกระจายสัญญาณ 

L2 manged switch 24 

ports

2 36,000.00       36,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล

1 22,000.00       22,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ อุปกรณกระจายสัญญาณ 

L3 manged switch 24 

ports

1 110,000.00     110,000.00         เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ชุดกลองวงจรปด 4 

channels

1 15,000.00       15,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ SMART TV 55" 1 15,000.00       15,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ จอ TV 65 นิ้ว พรอมขาตั้ง 1 20,000.00       20,000.00           เฉพาะเจาะจง /

23 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ไมคลอย ครบชุด รับ-สง 2 50,000.00       50,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

24 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ จอโปรเจ็คเตอรระบบ

ไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว

1 30,000.00       30,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ตูเย็น 2 ประตู 14 คิว 1 14,990.00       14,990.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ รถเข็นสแตนเลสแบบทอ

กลม 

Size:W65xL100xH70cm

1 40,000.00       40,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ รถเข็นอาหารแบบตูประตู

เลื่อนแบบมีกันชน Size 

W100*L60*H90cm

1 45,000.00       45,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น
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28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ วิทยุสื่อสาร สีดํา 1 15,000.00       15,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องแสกนหนา/นิ้ว 1 15,000.00       15,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศขนาด 

18,000 BTU

1 20,000.00       20,000.00           เฉพาะเจาะจง / อยูระหวางดําเนินการ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)
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1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ สวานแบตเตอรี่ไรสาย 12 V 1 5,697.00            5,697.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นชนิดนั่ง 5 35,000.00          35,000.00           เฉพาะเจาะจง จัดซื้อไตรมาสอื่น

3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นทําหัตถการ 60*86*40 

cm

1 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่อง Low Suction 1 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถทําหัตถการ 1 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เมดิคอลอีควิปเมนทฯ รถเข็นวางเครื่องซักชั่นสแตน

เลส ขนาด 40*50 cms

1 6,800.00            6,500.00               300.00               เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตะแกรงทําแผลแบบมีลอ

เคลื่อนที่ได

2 13,000.00          13,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูขางเตียงแบบสแตนเลส 8 44,000.00          44,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ไอดีเวลล จํากัด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 1 5,000.00            3,500.00               1,500.00             เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะครอมเตียงมีลอ 1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะเมโยวางเครื่องมือแพทย 

(Mayo Stand) พรอมถาด

1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โคมไฟอินฟาเรด 2 5,600.00            5,600.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เอฟ.พ.ีเอช เมดิคอล จํากัด เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญแบบ 

Digital

1 1,800.00            1,400.00               400.00               เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

จัดซื้อจัดจางดวยเงินนอกงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องพิมพ Multifunction 

Inkjet Printer ขนาด A4

2 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ Router Wifi AC2500 ขึ้นไป 1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ Finger Print 

Scanner(Digital Personna)

4 18,000.00          18,000.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ Switch Hub 8 

Ports(Managed)

1 4,000.00            4,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ จอภาพแสดงผลขนาด 24 นิ้ว 

IPS ความละเอียด 

1920x1080 ขึ้นไป

2 6,400.00            6,400.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องพิมพ Laser ขาว-ดํา 9 23,400.00          23,400.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

๘๐๐ VA

36 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องกระจายสัญญาณ 2 11,748.60          11,748.60           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องผสมสัญญาณ POWER

 MICROTECH

1 5,500.00            5,500.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

23 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ชุดลําโพงพรอมไมค 1 4,500.00            4,500.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

24 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ไมคสาย 5 12,500.00          12,500.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูลําโพง 10 นิ้ว 4 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ชุดไมโครโฟน ตั้งโตะ 4 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ลําโพงปากฮอรน 5 8,500.00            8,500.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูลําโพง 8 นิ้ว 4 5,600.00            5,600.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเย็นแชน้ําดื่มและนม(ขนาด 

6.5 Q )สําหรับผูบริจาคโลหิต

1 7,000.00            7,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ
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30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเย็น 2 ประตู 7.4 คิว 1 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

31 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นสแตนเลสแบบทอกลม 

Size W65*L100*H70cm

1 8,600.00            8,600.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูแชแข็งฝาทึบ 7Q 1 7,300.00            7,300.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

33 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องดูดฝุน ขนาด 2200 วัตต

 (21 ลิตร)

1 6,900.00            6,900.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นซุปเปอรมารเก็ต 100 กก 7 35,000.00          35,000.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูทําน้ําเย็น 1 4,500.00            4,500.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

36 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นใสถังผา ดอลลี่ 7 31,500.00          31,500.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

37 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องดูดฝุน 1 4,000.00            4,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

38 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นกลมมีลอใสตระกรา 

เก็บอุปรณ

1 3,990.00            3,990.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

39 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ หมอหุงขาวไฟฟา 7 ลิตร 1 3,100.00            3,100.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

40 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องทําน้ําอุน 2 6,000.00            6,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

41 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ไมโครเวฟ 1 2,500.00            2,500.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

42 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ หมออบลมรอน 1 1,700.00            1,700.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

43 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องปนอาหาร 

Pamasonicm*900 m

2 2,780.00            2,780.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

44 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่อง intercom หอง CPR 

กับเคาเตอรพยาบาล

1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

45 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 25 62,500.00          62,500.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ
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46 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเอกสารขนาดกลาง รุนอัลบา

ขนาด 80x40x160 ซม.สีชิโม

แอช/ขาว

1 6,500.00            6,500.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

47 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บของ 91.5x45.7x183 

(LK-4 cm. ช.วานิ)

1 6,000.00            6,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

48 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โซฟาปรับนอนได 1 6,000.00            6,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

49 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก สีเทา 1 5,580.00            5,580.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

50 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บของ  3 ชั้น สีเขียว 1 5,500.00            5,500.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

51 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บ Set เครื่องมือ 1 5,350.00            5,350.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

52 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บน้ํายาตางๆ 1 5,180.00            5,180.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

53 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะคอมขาเหล็ก 3.5 ฟุต 1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

54 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะสํานักงาน

138.1x66.9x75.0 TC-45ช.

วานิช

1 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

55 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเสื้อผา 91.5x56.0x183.0 

WS-02 ช.วานิช

2 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

56 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูลอคเกอรเล็ก 2 บาน เก็บ

ของมีคาผูปวย

2 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

57 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะสํานักงาน 80*60 cms 2 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

58 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะสํานักงาน 120*60 cms 2 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

59 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โซฟา 1 4,990.00            4,990.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

60 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 1 4,590.00            4,590.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

61 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 1 4,590.00            4,590.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

62 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด 4 18,360.00          18,360.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น
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63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเหล็ก ประตูบานเปด ขนาด

กวาง 91.6 * ลึก 45.8 * สูง 

183 ซม.

2 9,180.00            9,180.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

64 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้แถวนั่งคอย 4 ที่นั่ง 9 40,500.00          40,500.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

65 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเหล็กลิ้นชัก12ลิ้นชัก ขนาด 

A4

1 4,500.00            4,500.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

66 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ลอคเกอรเจาหนาที่ 9 ชอง 1 4,000.00            4,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

67 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้สํานักงาน 2 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

68 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ชั้นวางของ 4 ชั้น แบบเหล็ก 2 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

69 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โซฟาหนังสังเคราะห 3 ที่นั่ง สี

น้ําตาล

1 3,990.00            3,990.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

70 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โทรศัพทพวงแมลูก 5 19,950.00          19,950.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โซฟาหนัง 1 3,900.00            3,900.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

72 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเก็บของ 

91.5x45.7x183cm. 

(792-OPS ช.วานิ)

2 7,000.00            7,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

73 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูครอบสายไฟ built in ตัว L 

200 x 100

1 3,500.00            3,500.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

74 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้ทรงกลมสแตนเลสไมมี

ลอทรงสูง

3 10,500.00          10,500.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

75 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้ ทํางานมีพนักพิงมี

ลอเลื่อน

8 24,000.00          24,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

76 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะประชุม 150x150x75 3 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ
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77 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะคอมพิวเตอร ขนาด 

160x60x75 ซม.

4 12,000.00          12,000.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

78 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะคอมพิวเตอร ขนาด 120 X

 60  cms

1 3,000.00            3,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

79 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้นั่งสํานักงาน (ลอเลื่อนขา

เหล็ก)

1 3,000.00            3,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

80 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้สํานักงาน 14 42,000.00          42,000.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

81 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมเพดาน 5 14,000.00          14,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

82 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะขาวขาพับ ขนาด กวาง 75

 * ยาว 180 * สูง 75 cm.

2 5,200.00            5,200.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

83 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมโคจร 10 25,000.00          25,000.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

84 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะขาวขาพับ ขนาด กวาง 60

 ซม.  ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.

5 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

85 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะคอมสํานักงานพรอมถาด

คียบอรด (ขนาด90ซม)

1 2,000.00            2,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

86 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมผนัง 20 40,000.00          40,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

87 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมดูดอากาศ 10 20,000.00          20,000.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

88 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เตียงเหล็กหองพักแพทย 1 2,000.00            2,000.00             เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

89 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้หองเฉพาะทาง 18 35,820.00          35,820.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

90 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้ GP 4 7,960.00            7,960.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

91 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะกลาง 1 1,990.00            1,990.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

92 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้สํานักงาน 4 7,200.00            7,200.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น
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93 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้นั่งทําหัตถการไมมีพนัก

พิง / มีพนักพิง

2 3,580.00            3,580.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

94 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะสํานักงาน ขนาด กxยxส 

60x120x75

18 28,620.00          28,620.00           เฉพาะเจาะจง / กําลังดําเนินการ

95 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ แกวกิตติการไฟฟา โทรศัพทไรสาย 20 30,000.00          7,500.00               22,500.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

96 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ มานั่ง+ชั้นวางสลิปเปอร 1 1,390.00            1,390.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

97 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะพับอเนกประสงคหนาโฟ

เมกา (75x120ซม)

2 2,400.00            2,400.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

98 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะ GP 4 4,360.00            4,360.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

99 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้หัวกลมสํานักงาน แบบ

ปรับระดับได

4 4,000.00            4,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

100 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โตะพับไฟเบอร 120 cm 1 900.00              900.00               เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

101 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้เอนกประสงค 6 4,800.00            4,800.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

102 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โทรศัพทสํานักงาน 5 3,500.00            3,500.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

103 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้ประชุม 20 13,600.00          13,600.00           เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

104 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เกาอี้คอมสวนกลาง 3 2,040.00            2,040.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

105 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ มือถือ 3 3,000.00            3,000.00             เฉพาะเจาะจง / จัดซื้อไตรมาสอื่น

106 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ราน สุโมบาย มือถือ 1 3,000.00            3,000.00               - เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)
ราคาตอหนวย

 งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

 วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ

การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตาม

แผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

เอฟ.พ.ีเอช เมดิคอล จํากัด

รถฉีดยา 40 x 50 x 80 

cm

1 11,000.00   11,000.00       8,000.00               3,000.00            เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เอฟ.พ.ีเอช เมดิคอล จํากัด รถเข็นขยะสแตนเลส 1 12,000.00   12,000.00       12,000.00             - เฉพาะเจาะจง /

5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ รถทําแผล 2 12,500.00   25,000.00       เฉพาะเจาะจง /

6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เมดิเทค เทรดดิ้ง จํากัด Suction  Regulator 2 22,000.00   44,000.00       43,500.00             500.00               เฉพาะเจาะจง /

7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เตียงทําแผลมีตะแกรง

ปลายเตียง

1 23,000.00   23,000.00       เฉพาะเจาะจง /

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ โคมไฟทําหัตถการ 1 27,000.00   27,000.00       เฉพาะเจาะจง /

9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องสองหู 1 33,000.00   33,000.00       เฉพาะเจาะจง /

10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เมดิคอลอีควิปเมนท เครื่องดูดของเหลวใน

กระเพาะอาหาร ( Gastric

  Suction )

1 35,000.00   35,000.00       35,000.00             - เฉพาะเจาะจง /

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

จัดซื้อจัดจางดวยเงินนอกงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)
ราคาตอหนวย

 งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

 วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ

การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตาม

แผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ไพร เมดิคลอ จํากัด เครื่องวัดระดับ

คารบอนไดออกไซดจาก

ลมหายใจออก(ETCO2)

1 65,000.00   65,000.00       60,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

เมดิเทค เทรดดิ้ง จํากัด

เครื่องเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ

แบบอัตโนมัติ

1 68,000.00   68,000.00       68,000.00             - เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว

13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เตียงสําหรับดึงกระดูก 3 

ไกร

1 98,700.00   98,700.00       เฉพาะเจาะจง /

14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องชั่งและเขยาเลือด

อัตโนมัติ

1 110,000.00 110,000.00     เฉพาะเจาะจง /

2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 รถเข็นชนิดนั่ง 5 7,000.00       35,000.00          เฉพาะเจาะจง /

3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 รถเข็นทําหัตถการ 60*86*40

 cm

1 8,000.00       8,000.00            เฉพาะเจาะจง /

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 เครื่อง Low Suction 1 8,000.00       8,000.00            เฉพาะเจาะจง /

5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 รถทําหัตถการ 1 8,000.00       8,000.00            เฉพาะเจาะจง /

6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000

เมดิคอลอีควิปเมนท

รถเข็นวางเครื่องซักชั่นสแตน

เลส ขนาด 40*50 cms

1 6,800.00       6,800.00            6,500.00               300.00               เฉพาะเจาะจง /

7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 ตะแกรงทําแผลแบบมีลอ

เคลื่อนที่ได

2 6,500.00       13,000.00          เฉพาะเจาะจง /

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 ตูขางเตียงแบบสแตนเลส 8 5,500.00       44,000.00          เฉพาะเจาะจง /

9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 1 5,000.00       5,000.00            เฉพาะเจาะจง /

10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 โตะครอมเตียงมีลอ 1 5,000.00       5,000.00            เฉพาะเจาะจง /

11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 โตะเมโยวางเครื่องมือแพทย 

(Mayo Stand) พรอมถาด

1 5,000.00       5,000.00            เฉพาะเจาะจง /

12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 โคมไฟอินฟาเรด 2 2,800.00       5,600.00            เฉพาะเจาะจง /

13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑไมถึง10000 เอฟ.พ.ีเอช เมดิคอล จํากัด เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญแบบ 

Digital

1 1,800.00       1,800.00            1,400.00               400.00               เฉพาะเจาะจง / ดําเนินการแลว



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)
ราคาตอหนวย

 งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

 วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ

การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตาม

แผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :         9  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจำป 2565 ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด และขออนุญาตเผยแพรบน website ของหนวยงาน               
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ ประจำป 2565 ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด และขออนุญาตเผยแพรบน website ของหนวยงาน 
      
Link ภายนอก  :  ไมมี 
 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              วันท่ี  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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