
ชื่อรายการ ราคาตอหนวย จํานวน ประเภทวงเงิน งบลงทุน UC เงินบํารุง เงินบริจาค รวมเงิน

ระยะเวลา

ที่ได

จัดซื้อจัด

จาง

วิธีการ

จัดซื้อจัด

จาง

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300 กิโลวัตต 1,814,000.00 1 10-วงเงินระดับเขต 1,700,000.00 114,000.00 1,814,000.00

เครื่องซกัผาแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด 805,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

367,822.44 437,177.56 805,000.00

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่

 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

30,000.00 0 0 30,000.00

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

22,000.00 8 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

88,000.00 88,000.00 0 176,000.00

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอบพรอมที่วัดสวนสูง 20,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

20,000.00 0 0 20,000.00

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดลอเลื่อน 25,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

25,000.00 0 0 25,000.00

เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนย

สุขภาพชุมชน

30,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

30,000.00 0 0 30,000.00

ยูนิตทําฟน 460,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

170,000.00 290,000.00 0 460,000.00

ปรับปรุงระบบไฟฟาเมนเคร่ืองปรับอากาศ

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

430,000.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

200,000.00 230,000.00 0 430,000.00

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ

งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลวังโปง



ชื่อรายการ ราคาตอหนวย จํานวน ประเภทวงเงิน งบลงทุน UC เงินบํารุง เงินบริจาค รวมเงิน

ระยะเวลา

ที่ได

จัดซื้อจัด

จาง

วิธีการ

จัดซื้อจัด

จาง

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ

งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลวังโปง

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย Searve Room 203,041.00 1 70-วงเงินหนวยบริการ

สังกัดสป.สธ.

203,041.00 0 0 203,041.00

เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบ

อัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 700 ลิตร (Pre-Post 

Vac)

840,000.00 1 20-วงเงินระดับจังหวัด 840,000.00 0 0 840,000.00

4,679,041.00 18.00 0.00 3,673,863.44 608,000.00 551,177.56 4,833,041.00



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
12,540.00            1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
7,260.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
13,020.00            1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
45,670.00            1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ต.ค.64

67,775.00            1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสรุปรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

รอบระยะเวลา 3 เดือน

ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่
ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ต.ค.64
1,600.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

10
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,000.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

11
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
41,500.00            1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

12
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ต.ค.64
1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

13
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,885.00              1/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

14
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,891.11            4/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

15
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
6/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

16
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,969.50            6/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

17
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,910.85              7/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

18
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,500.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

19
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,200.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

20
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,173.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

21
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,100.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

22
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,000.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

23
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,650.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

24
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,680.80              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

25
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,662.50            8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

26
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,607.50            8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

27
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
46,000.00            8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

28
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
546.00                8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

29
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
121.00                8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

30
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน  ต.ค.64
1,381.00              8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

31
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
482.00                8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

32
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,873.56            8/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,174.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

34
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
10,800.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

35
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,788.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

36
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
31,410.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

37
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
96,300.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

38
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,062.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

39
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,500.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,600.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,200.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
18,750.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,000.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,480.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,330.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
6,750.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,500.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
13,200.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,900.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
15,000.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
20,000.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
32,742.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

56
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,575.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

57
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
16,590.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

58
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
72,800.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,494.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
7,562.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
38,000.00            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,972.50            12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

63

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน  ต.ค.64

1,500.00              12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

64
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน  ต.ค.64
386.00                12/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

65
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,223.59              14/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

66
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,000.00            15/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

67
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,830.00              18/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,400.00              18/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,809.20              18/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,247.00              18/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
2,000.00              18/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

2,132.50              19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

133,000.00          19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

26,510.00            19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

8,928.00              19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

100,024.00          19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

137,497.72          19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

334,889.00          19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

79

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

230.00                19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

80
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
141,887.35          19/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

81
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,360.00              20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

82
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,240.00              20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

83
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
3,450.00              20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

84
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,820.00              20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

85
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
22,500.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

86
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
12,960.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

87
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
19,500.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

88
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
62,000.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

89
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
14,250.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

90
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
27,000.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

91

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน  ต.ค.64

16,280.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

92
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00              20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

93
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
11,800.00            20/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

94
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
5,969.00              21/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

95
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
21,400.00            25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

96
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
9,450.00              25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

97
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
8,400.00              25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

98
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
54,000.00            25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

99
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน  ต.ค.64
17,387.50            25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

100
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน  ต.ค.64
28,884.00            25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

101
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน  ต.ค.64
92,408.00            25/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

102
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน  ต.ค.64
36,560.00            27/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

103
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน  ต.ค.64
4,649.15              28/10/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

104
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
90,444.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

105
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
2,107.90              1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

106
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00              1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

107
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00              1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

108
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
12,540.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

109
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
7,260.00              1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

110
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
13,020.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

111
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
21,921.90            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

112
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.65
48,580.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

113

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ย.65

80,623.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

114
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.65
2,000.00              1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

115
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
41,500.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

116
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64
39,188.75            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

117
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
72,800.00            1/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

118
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.64
699.00                3/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

119
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
270.00                4/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

120
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
27.00                  4/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

121
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน พ.ย.64
161.00                  05/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

122
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,300.50                05/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

123
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
10,700.00              05/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

124
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,600.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

125
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
660.00                8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

126
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,118.60              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

127
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
17,976.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

128
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,200.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

129
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
8,700.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

130
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
54,000.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

131
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,060.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

132
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
33,705.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

133
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
16,200.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

134
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
9,750.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

135
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
19,195.80            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

136
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,800.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

137
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
31,500.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

138
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
35,000.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

139

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

240,750.00          8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

140

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

137,000.00          8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

141

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

35,625.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

142

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

5,750.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

143

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

35,520.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

144

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

141,296.00          8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

145

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

81,016.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

146

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

170,272.45          8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

147

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

70,960.00            8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

148

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

390.00                8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

149

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน พ.ย.64

6,500.00              8/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

150
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
97,718.00            9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

151
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,832.00            9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

152
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
18,832.00            9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

153
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
14,805.00            9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

154
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,465.00              9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

155
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
1,180.00              9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

156
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.64
558.00                9/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

157

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน พ.ย.64

2,830.00              10/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

158
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
19,855.00            11/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

159
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,575.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

160
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,380.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

161
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
1,563.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

162
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
12,000.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

163
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,350.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

164
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
24,750.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

165
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
5,200.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

166
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
32,500.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

167
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
13,800.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

168
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
9,000.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

169
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
41,730.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

170
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,592.65              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

171
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
98,168.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

172
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
5,400.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

173
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,340.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

174
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
17,500.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

175
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
7,788.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

176
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
26,500.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

177
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
3,050.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

178
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
1,500.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

179
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
1,500.00              15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

180
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
15,800.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

181
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
53,500.00            15/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

182
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,900.00            19/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

183
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
8,500.00              19/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

184
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
2,400.00              19/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

185
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
14,824.96            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

186
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
40,000.00            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

187
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,130.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

188
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,000.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

189
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,580.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

190
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,500.00            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

191
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
9,309.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

192
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
2,800.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

193
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
1,901.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

194
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
970.00                22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

195
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน พ.ย.64
161.00                22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

196
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน พ.ย.64
70,388.00            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

197
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
24,680.00            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

198
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
9,400.00              22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

199
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,924.00            22/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

200
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
4,066.00              23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

201
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
900.00                23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

202
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
11,000.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

203
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
67,500.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

204
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
21,400.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจางลําดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

ที่ไดซื้อจางแลว
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

205
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
24,396.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

206
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน พ.ย.64
38,520.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

207
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
12,500.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

208
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน พ.ย.64
43,500.00            23/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

209
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน พ.ย.64
214.00                  24/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

210
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
22,924.00              24/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

211
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน พ.ย.64
9,400.00                24/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

212
ซื้อวัสดุอ่ืนๆ

ประจําเดือน พ.ย.64
21,000.00            25/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

213
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน พ.ย.64
2,750.00              25/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

214
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน พ.ย.64
10,439.25            29/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

215
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
2,850.00              29/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

216
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
4,225.00              29/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

217
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน พ.ย.64
21,000.00            29/11/2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

5,246,332.09        



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี      19 พฤศจิกายน  2564 
หัวข้อ  1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
         2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
          3. ใบสำคัญการเบิกจ่าย  จำนวน  2 ชุด (วงเงินเลก็น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
          4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงานทุกไตรมาส          
รายละเอยีดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
         2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
          3. ใบสำคัญการเบิกจ่าย  จำนวน  2 ชุด (วงเงินเลก็น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
          4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (งบลงทุนและงบดำเนินงานทุกไตรมาส          
หมายเหตุ 
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       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
        วันที่.....19.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖4.   วันที่..... 19.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖4. 
      

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ปราโมทย์  นรายศ 

(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 
ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....... 
วันที่.. 19.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖4 
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