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

1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

ไทยพานิชมารเก็ตติ้ง จํากัด

ตูแชแข็งอุณหภูมิ -18 

องศาขนาด 18 คิว

ตัว 35,000.00          34,900.00             100.00               เฉพาะเจาะจง /

2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่อง 25,000.00          25,000.00           เฉพาะเจาะจง ไมมีสินคาหาซื้อไมได

3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

เจเจไอ ไบโอเทค

ฝกบัวและอางลางตา

ฉุกเฉิน 1 ชุด

ชุด 25,000.00          25,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง /

4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ชุดโซฟา ชุด 20,000.00          14,600.00             5,400.00            เฉพาะเจาะจง /

5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

สกายเวฟ เทคโนโลยี ซิสเทม 

เครื่องสแกนนิ้วมือและ

ติดตั้งโปรแกรมควบคุม

  ป ิ ั ิ

เครื่อง 20,000.00          18,988.22             1,011.78            เฉพาะเจาะจง /

6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องสแกนนิ้วมือและ

ติดตั้งโปรแกรมควบคุม

 

เครื่อง 20,000.00          20,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

3000 VA

เครื่อง 70,000.00          70,000.00           เฉพาะเจาะจง กําลังดําเนินการ

8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร All In

 One สําหรับงาน

ํ ั

เครื่อง 154,000.00        154,000.00         เฉพาะเจาะจง กําลังดําเนินการ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

จัดซื้อจัดจางดวยเงินนอกงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ

ผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก

(ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)

รายการที่จัดซื้อจัดจาง
 จํานวน

(หนวยนับ)

 งบประมาณ 

(บาท) 

(ประมาณการ)

 วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

(บาท) (ใชจริง)

งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

วิธีการ

การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตาม

แผน

ไมเปนไปตามแผน/

(อธิบายสาเหตุ

พอสังเขป)

9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ รถขับเคลื่อนสงของ

ปราศจากเชื้อ

เครื่อง 100,000.00        100,000.00         เฉพาะเจาะจง กําลังดําเนินการ

10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

บ.ซิลลิคฟารมา จํากัด

เครื่องชั่งและเขยาถุงเลือด

อัตโนมัติ

เครื่อง

110,000.00        107,000.00           

3,000.00            เฉพาะเจาะจง /

11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ บ.เทนสไซส จํากัด ตูแชแข็งสําหรับเก็บ FFP เครื่อง 100,000.00        100,000.00           -                    เฉพาะเจาะจง /

12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด

รถยาสแตนเลส แบบ 60 

ชอง

เครื่อง

130,000.00        128,000.00           

2,000.00            เฉพาะเจาะจง /

13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

หจก.เอ็มมิเนนซ

เครื่องกรอไมโครมอเตอร 

สําหรับกรอฟนและกรอ

กระดูก

เครื่อง

55,000.00          53,000.00             

2,000.00            เฉพาะเจาะจง /

14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ เอฟ.พี.เอช.เมดิคอล จํากัด เครื่องสองหูและตา เครื่อง 66,000.00          50,000.00             16,000.00           เฉพาะเจาะจง /

15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ บ.เอช เมดิคอล จํากัด เครื่องขจัดความชื้น เครื่อง 29,500.00          29,500.00             -                    เฉพาะเจาะจง /

16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ บ.อัลตราแล็บ จํากัด เครื่องผสมเลือด เครื่อง 25,000.00          18,900.00             6,100.00            เฉพาะเจาะจง /

17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ บ.สยามทอรรี่ รถทําแผล ตัว 12,500.00          12,433.40             66.60                 เฉพาะเจาะจง /

18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ ปมหอยโขง เครื่อง 40,000.00          40,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ

พี.อาร.ที ซีสเท็ม

ชุดกลองวงจรปดระบบ

เครือขายแบบไรสาย+กลอง8ตัว

ชุด

45,000.00          45,000.00             

-                    เฉพาะเจาะจง /

20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ DKSH ผาหมลมรอน เครื่อง 200,000.00        192,600.00           7,400.00            เฉพาะเจาะจง /

21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.TA O2 sat หนีบปลายนิ้ว ตัว 24,000.00          24,000.00             -                    เฉพาะเจาะจง /

22

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.เอฟ.พี.เอช จํากัด

เครื่องวัด BP Digital  แบบ

พกพา
ตัว 2,500.00            2,500.00               

-                    เฉพาะเจาะจง /
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23

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้นแบบ

 Digital Online (คลังยา) ตัว 12,000.00          

12,000.00           เฉพาะเจาะจง

ยังไมไดดําเนินการ

24

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องปริ้นเตอรมัลติฟงกชัน

เลเซอร HP LaserJet Pro 

MFP M227fdw
ตัว 19,800.00          

19,800.00           เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

25

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องพิมพกระดาษตอเนื่อง 

(Dotmetrix Printer)
ตัว 18,000.00          

18,000.00           เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

26 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องพิมพสี ตัว 14,580.00          14,580.00           เฉพาะเจาะจง กําลังดําเนินการ

27

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA
เครื่อง 70,000.00          

70,000.00           เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

28

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1.4 

kVA
ตัว 36,000.00          

36,000.00           เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

29

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องอานบารโคด Newland 
ตัว 25,000.00          

25,000.00           เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ กลอง IP camera HD เครื่อง 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

31 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.บิ๊กคาเมรา คอรปปอเรชั่น จก. ขาตั้งกลองถายรูป เครื่อง 5,000.00            4,990.00               10.00                 เฉพาะเจาะจง /

32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พีซีโอเอ เทคโนโลยี จํากัด ชุดไมโครโฟน แบบไมลลอยด ตัว 8,000.00            4,500.00               3,500.00            เฉพาะเจาะจง /

33 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา ทีวีจอแบน 32 นิ้ว ตัว 5,000.00            4,990.00               10.00                 เฉพาะเจาะจง /

34

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พีซีโอเอ เทคโนโลยี จํากัด

ลําโพงพรอมไมโครโฟน ขนาด

เล็ก
ตัว 5,000.00            4,500.00               

500.00               เฉพาะเจาะจง /

35

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

เครื่องดูดฝุนขนาด 1,800 watt
ตัว 3,000.00            

3,000.00            เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

36 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องทําน้ําอุน ตัว 6,000.00            6,000.00            เฉพาะเจาะจง /

37 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เครื่องเปาลมรอน ตัว 3,000.00            3,000.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

38 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา ตูทําน้ําเย็น ตัว 5,000.00            3,390.00           1,610.00            เฉพาะเจาะจง /
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39 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นขนของ ตัว 4,500.00            4,500.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

40 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ หมอตมน้ํารอน ตัว 18,000.00          18,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

41

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 3.8 

ลิตร
ตัว 3,000.00            

3,000.00            เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

42

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 7 

ลิตร  SHARP
ตัว 3,500.00            

3,500.00            เฉพาะเจาะจง

กําลังดําเนินการ

43 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตัวตัดกระแสไฟฟา ตัว 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

44

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้บารทรงกลม ปรับระดับได
ตัว 6,000.00            5,380.00               

620.00               เฉพาะเจาะจง /

45 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้บารสูงมีพนักพิง ตัว 2,000.00            1,188.00               812.00               เฉพาะเจาะจง /

46

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้บารสูงมีพนักพิง ปรับ

ระดับได
ตัว 8,000.00            8,000.00               

-                    เฉพาะเจาะจง /

47

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้รอตรวจ ชนิดแถว 4 ที่นั่ง

 สีฟา
เครื่อง 19,200.00          16,760.00             

2,440.00            เฉพาะเจาะจง /

48

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง  

(ลอเลื่อนขาเหล็ก)
เครื่อง 129,000.00        128,790.00           

210.00               เฉพาะเจาะจง /

49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง  

(ลอเลื่อนขาเหล็ก)
เครื่อง 1,800.00            1,800.00               

-                    เฉพาะเจาะจง /

50

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้หัวกลมสํานักงาน แบบ

ปรับระดับได
เครื่อง 8,000.00            3,960.00               

4,040.00            เฉพาะเจาะจง /

51

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. เกาอี้เอนกประสงค  กวาง

550*ยาว 440* สูง 910 

mm.(TM99)
เครื่อง

6,000.00            5,154.00               846.00               เฉพาะเจาะจง /

52 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา เครื่องทําน้ําเย็น เครื่อง 3,500.00            3,390.00           110.00               เฉพาะเจาะจง /

53 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ชั้นวางรองเทา เครื่อง 4,000.00            3,376.00               624.00               เฉพาะเจาะจง /
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54

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ชั้นสแตนเลส  2 ชั้น มีลอ 

ขนาด 48*41*78 ซม
อัน 7,900.00            6,752.00               

1,148.00            เฉพาะเจาะจง /

55

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ

ลากจุง 15 นิ้ว 450 วัตต

รองรับบูลทูทพรอมไมคลอย 2

 ตัว

เครื่อง 9,400.00            

9,400.00            เฉพาะเจาะจง

ยังไมไดดําเนินการ

56 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ชุดถาดวางอุปกรณเจาะเลือด เครื่อง 7,000.00            7,000.00            เฉพาะเจาะจง กําลังดําเนินการ

57

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พีซีโอเอ เทคโนโลยี จํากัด

ชุดไมลลอยพรอมลําโพงแบบ

เคลื่อนที่  (ไมล 2ตัว)
เครื่อง 4,500.00            4,500.00               

-                    เฉพาะเจาะจง /

58

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

ตูเก็บของ 3 ชั้น ขนาด กวาง 

41 ยาว 150 สูง 90
เครื่อง 6,000.00            

6,000.00            เฉพาะเจาะจง /

59 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเก็บรองเทา 4 ชั้น เครื่อง 7,600.00            9,752.00               2,152.00-            เฉพาะเจาะจง /

60 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเก็บรองเทา ขนาด 90 ซม. เครื่อง 4,000.00            3,376.00               624.00               เฉพาะเจาะจง /

61 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูล็อคเกอรเก็บของ 18 ชอง เครื่อง 16,000.00          15,800.00             200.00               เฉพาะเจาะจง /

62 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเสื้อผาผูปวย 1 ชั้น เครื่อง 10,000.00          8,940.00               1,060.00            เฉพาะเจาะจง /

63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูใสเสื้อกราวน ตัว 5,000.00            5,000.00               -                    เฉพาะเจาะจง /

64

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเหล็ก ประตูบานเปด ขนาด

กวาง 91.6 * ลึก 45.8 * สูง 

183 ซม.
เครื่อง

13,770.00          13,770.00             -                    เฉพาะเจาะจง /

65

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเหล็ก ประตูบานเลื่อนกระจก

 ขนาดกวาง 118.7 * ลึก 40.8

 * สูง 87.8 ซม.
ตัว

9,000.00            8,960.00               40.00                 เฉพาะเจาะจง /

66

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด กวาง.

121 สูง 183 cms

ตัว
12,000.00          11,000.00             

1,000.00            เฉพาะเจาะจง /
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67

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด กวาง.

121 สูง 183 cms กระจกใส

ตัว

22,000.00          22,000.00             

-                    เฉพาะเจาะจง /

68

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะขาวขาพับ ขนาด กวาง 75

 * ยาว 180 * สูง 75 cm.

ตัว
2,600.00            1,739.00               

861.00               เฉพาะเจาะจง /

69

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะคอมพิวเตอร ขนาด 

W150*180 cm

ตัว
35,000.00          35,000.00             

-                    เฉพาะเจาะจง /

70

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะทํางาน 2ลิ้นชัก 60*120*

75 cms

คัน
2,980.00            2,980.00               

-                    เฉพาะเจาะจง /

71

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะประชุมหนาขาว 75*180*

75 cms
ตัว 2,600.00            1,739.00               

861.00               เฉพาะเจาะจง /

72

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะพับเอนกประสงค กวาง

432*ยาว 1830* สูง 750 

mm.(TF1772)
เครื่อง

3,000.00            2,576.00               424.00               เฉพาะเจาะจง /

73

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. โตะสํานักงาน ขนาด กวาง 80

 * ยาว 150 * สูง 75 cm.
เครื่อง 9,000.00            4,010.00               

4,990.00            เฉพาะเจาะจง /

74 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา โทรศัพทไรสาย ชุด 2,000.00            1,490.00               510.00               เฉพาะเจาะจง /

75 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา โทรศัพทไรสาย เครื่อง 3,000.00            1,490.00               1,510.00            เฉพาะเจาะจง /

76 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โทรศัพทไรสาย (เครื่องแม ลูก) เครื่อง 3,990.00            3,990.00            เฉพาะเจาะจง /

77 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โทรศัพทไรสาย + ตัวลูกยอย ตัว 4,000.00            4,000.00            เฉพาะเจาะจง /

78 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา โทรศัพทไรสายพรอมลูกพวง เครื่อง 2,000.00            1,490.00               510.00               เฉพาะเจาะจง /

79 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ โทรศัพทไรสายลูกยอย 1 ตัว ตัว 3,000.00            3,000.00            เฉพาะเจาะจง /

80 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา โทรศัพทไรสายลูกยอย 2 ตัว เครื่อง 3,990.00            3,490.00               500.00               เฉพาะเจาะจง /

81

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

โทรศัพยไรสายแบบ+ตัวลูกยอย
เครื่อง 4,000.00            

4,000.00            เฉพาะเจาะจง /

82 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมโคจร เครื่อง 25,000.00          25,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ
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83 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว เครื่อง 4,000.00            4,000.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

84

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

พัดลมดูดอากาศขนาด 10 นิ้ว

(ติดผนัง)
ใบ 1,500.00            

1,500.00            เฉพาะเจาะจง

ยังไมไดดําเนินการ

85

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

พัดลมดูดอากาศขนาด 8 นิ้ว

(ติดกระจก)
ใบ 4,500.00            

4,500.00            เฉพาะเจาะจง

ยังไมไดดําเนินการ

86 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมดูอากาศ ใบ 20,000.00          20,000.00           เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

87 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมตั้งพื้น (ปรับระดับได) เครื่อง 2,000.00            2,000.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

88 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา พัดลมตั้งพื้นสไลดได 18 นิ้ว ตัว 2,000.00            1,690.00               310.00               เฉพาะเจาะจง /

89 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมติดผนัง เครื่อง 24,000.00          24,000.00           เฉพาะเจาะจง /

90 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รานแกวกิตติการไฟฟา พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว ตัว 10,200.00          8,220.00               1,980.00            เฉพาะเจาะจง / ซื้อทดแทนเฉพาะเครื่องที่เสีย

91 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว เครื่อง 4,000.00            4,000.00            เฉพาะเจาะจง / ยังไมไดดําเนินการ

92

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ราน  สีฟาเดดคอรเซ็นเตอร

มานมวนขนาด 1.75x1.4 เมตร
เครื่อง 12,000.00          12,000.00             

-                    เฉพาะเจาะจง /

93

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ พีซีโอเอ เทคโนโลยี จํากัด

ไมคพรอมเครื่องขยายเสียง

ลําโพงเรียกผูปวย
เครื่อง 5,000.00            4,500.00               

500.00               เฉพาะเจาะจง /

94 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ รถเข็นขนของ เครื่อง 5,000.00            5,000.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

95 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ราวเหล็กตากผาขนาดใหญ เครื่อง 8,000.00            8,000.00            เฉพาะเจาะจง ยังไมไดดําเนินการ

96 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ บ.ไอเดียเฟอรนิเจอรมอลล จก. ล็อคเกอรเก็บของ 9 ชอง เครื่อง 3,500.00            3,500.00               -                    เฉพาะเจาะจง /



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓ 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       31 พฤษภาคม 2564 
หัวขอ  :  ขออนุญาตเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันผานทางเว็บไซตฯ ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                    - ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปงบประมาณ 
ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทาง 
 

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                 ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
         วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564              วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564                    
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 
                                             ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
                                         วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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