
ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป

ท่ี งำน/ รำยกำร จ ำนวน จัดซ้ือโดย ประกำศสอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงินงบ เงินนอกงบประ ตำม ตำม
โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) ประมำณ มำณหรือเงินสมทบ แผน แผน

(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 380 √

6 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 1,598.05          √

7 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 2,672.86          √

8 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 200.00 √

9 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 4,204 √

10 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 600 √

11 วสัดุการเกษตร วสัดุการเกษตร 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 500 √

12 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 12,177 √

13 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 17,500 √

14 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 8 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 19,920 √

15 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 2,280 √

16 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 3,048 √

17 วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 4,500 √

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 40,020 √

19 วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 87,500 √

20 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 1,100 √

21 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 5,300 √

22 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 7,062 √

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร

หมำยเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)
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23 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 3,745 √

24 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน 12 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 10,000 √

25 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 30,000 √

26 ครุภณัฑก์ารแพทย์ ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ม.ค.63  ม.ค.63  ม.ค.63 11,500 √

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 749 √

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 749 √

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 467.46             √

วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 880 √

วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 1,000 √

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 5,000.00          √

วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 12 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 16,000.00         √

วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 864.00 √

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 1,750 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 2,040 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 2,370 √

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 10,000 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 924 √

วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุคอมพิวเตอร์  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 1,860 √
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วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 1,080 √

วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 4,116 √

วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 5,400 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 400 √

วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 414 √

วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 508 √

ครุภณัฑก์ารแพทย์ ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 15,000 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 5,300 √

ครุภณัฑก์ารเกษตร ครุภณัฑก์ารเกษตร  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 9,800 √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 1,598.05          √

จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  ก.พ.63  ก.พ.63  ก.พ.63 2,915.75          √

1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 749 √

2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 749 √

3 ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 467.46             √

4 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 3,864 √

5 วสัดุส านกังาน วสัดุส านกังาน 15 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 37,200 √

6 วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 800.00             √

7 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 1,650.00          √



ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป
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8 จา้งเหมาบริการ จา้งเหมาบริการ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 1,925.00 √

9 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 32,100 √

10 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 3 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 15,087 √

11 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 9 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 62,540 √

12 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 31,886 √

13 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 2 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 19,260 √

14 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 5 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 24,360 √

15 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 4,256 √

16 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 1,600 √

17 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 2,750 √

18 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 4,920 √

19 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 3,900 √

20 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 2,800 √

21 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า  1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 1,800 √

22 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 18,400 √

23 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 28,500 √

24 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 19,934.00         √

25 เวชภณัฑย์า เวชภณัฑย์า 1 รายการ เฉพาะเจาะจง  มี.ค.63  มี.ค.63  มี.ค.63 24,000.00         √



ล ำ แผนงำน เป็น ไม่เป็น
ดับ ไป ไป

ท่ี งำน/ รำยกำร จ ำนวน จัดซ้ือโดย ประกำศสอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงินงบ เงินนอกงบประ ตำม ตำม
โครงกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน เดือน ปี) ประมำณ มำณหรือเงินสมทบ แผน แผน

(วัน เดือน ปี) (บำท) (บำท) (/) (/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร

หมำยเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

ลงนำมใน
สัญญำ (ว/

ด/ป)

ลายมือช่ือ...........................................ผูจ้ดัท  า ลายมือช่ือ...........................................ผูรั้บผิดชอบ

              (นางสาวทิพวนั  บุญวิเศษ)               (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

ต าแหน่ง   เจา้พนกังานพสัดุ ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ



แบบรายงานผลการปฏิบตัติามแผนปฏิบัตกิารจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
โรงพยาบาลเจริญศิลป์   จงัหวดัสกลนคร 

ล ำดบั
ท่ี 

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 

เป็นไป
ตำม

แผน (/) 

ไม่
เป็นไป
ตำม

แผน(/) 

หมำยเหต ุ
งำน/โครงกำร 

รำยกำร จ ำนวน
(หน่วย
นบั) 

จดัซ้ือจดัจำ้ง
โดยวธีิ 

ประกำศสอบ
รำคำ/e-

bidding/e-

marketing 

(ว.ด.ป.) 

ลงนำมใน
สญัญำ 
(ว.ด.ป.) 

กำรส่งมอบ 
(ว.ด.ป.) 

เงิน
งบประมำณ 
(บำท) 

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ(บำท) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 
 

ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

เคร่ืองกระตุน้กลำ้มเน้ือดว้ย
ไฟฟ้ำพร้อมอลัตรำซำวด์ 

1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63 - - 259,000 168,979.75   รอท ำสญัญำ 

2 ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของ
หวัใจและสัญญำณชีพ
อตัโนมติั ขนำดเล็ก 

4 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   598,000    รอท ำสญัญำ 

3 ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน ้ำ
ทำงหลอดเลือดด ำชนิด 1 สำย 

6 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   327,000    รอท ำสญัญำ 

4 ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

ชุดอภิบำลเด็กเล็ก 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   500,000    รอท ำสญัญำ 

5 ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

เคร่ืองกระตุกไฟฟ้ำหวัใจชนิด
ไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภำค
วดัคำร์บอนไดออกไซดแ์ละ
ออกซิเจน 

 

 

 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   478,000    รอท ำสญัญำ 



ล ำดบั
ท่ี 

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 

เป็นไป
ตำม

แผน (/) 

ไม่
เป็นไป
ตำม

แผน(/) 

หมำยเหต ุ
งำน/โครงกำร 

รำยกำร จ ำนวน
(หน่วย
นบั) 

จดัซ้ือจดัจำ้ง
โดยวธีิ 

ประกำศสอบ
รำคำ/e-

bidding/e-

marketing 

(ว.ด.ป.) 

ลงนำมใน
สญัญำ 
(ว.ด.ป.) 

กำรส่งมอบ 
(ว.ด.ป.) 

เงิน
งบประมำณ 
(บำท) 

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ(บำท) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
6 ซ้ือครุภณัฑ์

กำรแพทย ์
ยนิูตท ำฟัน 1 เคร่ือง ประกวด

รำคำฯ 
ม.ค.63   439,000    รอท ำสญัญำ 

7 ซ้ือครุภณัฑ์
กำรแพทย ์

เคร่ืองดูดสูญญำกำศส ำหรับ
เคร่ืองกระตุน้กลำ้มเน้ือดว้ย
ไฟฟ้ำพร้อมอลัตรำซำวน์ 

 1 เคร่ือง ประกวด
รำคำฯ 

ม.ค.63   199,000    รอท ำสญัญำ 

 

 ลำยมือช่ือ ..................................... ผูจ้ดัท ำ       ลำยมือช่ือ..................... .............................ผูรั้บผิดชอบ 
                   (นำงสำวทิพวนั   บุญวเิศษ)                                                                                                  (นำยสุทธิวรณ์   ค ำโสภำ)                                                                                 
ต ำแหน่ง        เจำ้พนกังำนพสัดุ                                                                                                                           ต  ำแหน่ง   นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร 
 
 

 

 

 

 



 


