
ล ำดับท่ี
ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้ำง

แล้ว
 วงเงินท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง (บำท)
 ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 
3 อาคาร งวดเดือน กรกฏาคม 2565

5,250.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

แก๊สหุงต้มส าหรับใช้ในหน่วยงานของ
โรงพยาบาล เดือน ก.ค.65

46,300.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร (เดือน มิ.ย.65) 6,076.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาโรเนียวเอกสารของโรงพยาบาล 
เดือน มิ.ย.65

7,325.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล
 (งวดเดือน ก.ค.65)

32,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและตรวจเช็คชุดกล้องส่อง
ตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความ
ละเอียดสูง

17,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

NTBP Connecctor แบบพลาสติก 8,645.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
Battery ขนาด 9.6 V 1800 mAh 
ส าหรับเคร่ือง Infusion pump

43,000.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล เดือน ก.ค.65

114,673.00              กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

น  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในโรงพยาบาล 
เดือน ก.ค.65

66,700.60                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

LG D300 SLIB2E.STG การ์ดสายใน 
ขนาด 12 เบอร์

32,635.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

เชือกฟาง 1,250.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงขยะสีด า ขนาด 16*30" 5,800.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
วัสดุการแพทย์ 45,000.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว



ค่าซ่อมเคร่ืองยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus 
9000xi โดยเปล่ียนอะไหล่ ดังนี  DUCT 
HOSE Q16 (สายดูดท่อน  าทิ ง)จ านวน 
1.5ชิ น ,เปล่ียน DUCT HOSE Q19 (สาย
ดูดท่อน  าทิ ง)จ านวน 1.5ชิ น,เปล่ียน 
CUFFS Q16 (หัวต่อสายดูดท่อน  าทิ ง) 
จ านวน 2ชิ น และเปล่ียน CUFFS Q19 
จ านวน 1 ชิ น

3,950.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าซ่อมเคร่ืองยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus 
9000 โดยเปล่ียน 3-WAY CARTRIDGE 
SYRINGE COMPLETE SET (สายพร้อม
หัวฉีดน  า หัวฉีดลม) จ านวน 1ชิ น,DUCT 
HOSE Q16 (สายดูดท่อน  าทิ ง) จ านวน 
1.5ชิ น,DUCT HOSE Q19 (สายดูดท่อ
น  าทิ ง) จ านวน 1.5ชิ น,CUFFS Q16 
(สายดูดท่อน  าทิ ง) จ านวน 2ชิ น และ
เปล่ียน CUFFS Q16 จ านวน 1ชิ น

8,450.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

สบู่เหลวส าหรับล้างมือ (POSE LIQUID 
SOAP/5 Lit)

19,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ตลับหมึก EP son Lq 310 1,620.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
สุขภัณฑ์ ชักโครก 5,180.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
หุ้มหนังเบาะนอนและเสริมฟองน  าผู้ป่วย
ใหม่

3,900.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรในผู้สูงอายุ ต าบลวรนคร 
ขนาด 1x3 เมตร

450.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ป๊ัมน  า รุ่นAP-2500 940.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
โทรศัพท์ แบบไร้สาย 6,360.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงซักละลายน  าได้ ขนาด 71*99 cm. 18,190.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ป้ายผูกข้อมือส าหรับผู้ใหญ่ (100 
pcs/box)

11,000.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

สายTWA เบอร์ 70 31,140.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ปุ๋ยเคมีบรรจุกระสอบ สูตร 15-15-15 2,600.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



จ๊ัมแขนเสื อสีม่วง 1,500.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิถุนายน 
พ.ศ.2565

980.10                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างลูกจ้างรายวัน ต าแหน่งพนักงาน
ซักฟอก ขึ นปฏิบัติงานจ่ายกลาง ระหว่าง
วันท่ี 6,12,20 และ 27 สิงหาคม 2565 
รวมเป็นจ านวน7 วันๆ ละ 320 บาท

2,880.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. 1,600.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถังดับเพลิงชนิดน  ายาเหลวระเหย ขนาด 
10 ปอนด์

28,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ประเก็นยางหน้าจาน 2 นิ ว 4,600.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
โซดาไฟ 3,750.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การแพทย์ ของเคร่ืองเติมอากาศ Jet 
Areator Crompton 3HP/380V

6,500.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การแพทย์ ของเคร่ืองเติมอากาศ Jet 
Areator Crompton 3HP/380V

3,650.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การเกษตร เคร่ืองป๊ัมแช่ 3" Mitsubishi

800.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การเกษตร เคร่ืองป๊ัมแช่ 3" SAWADA

980.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

สต๊ิกเกอร์ ขนาด 20*20 ซม 12,050.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
คาปาซิเตอร์พัดลม 1.5 UF 975.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 2,350.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

แทงค์เติมหมึก Brother MFC-J2330 DW 3,100.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

นมโฟร์โมสต์ รสช็อกโกแลต 180 มล. 3,420.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

รถเข็นน่ังผู้ป่วยชนิดพับได้  แบบโลหะ
ปรับได้อลูมิเนียมอัลลอยด์ ล้อแม็ก เปิด
ข้างได้ มีเบรกมือ สีแดง

90,000.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ป้ายใช้กัญชาอย่างปลอดภัย และ
เหมาะสม ขนาด 3*6 เมตร

11,340.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



ข้าวเจ้าหอมมะลิชนิดกล้อง บรรจุ
กระสอบ 45 กก.

14,535.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 1,502,820.00            กรกฎาคม 2565 e-bidding
กล้องวงจรปิด รุ่น Tapo C270 990.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ปริ นเตอร์บราเดอร์ dcp-t520w 6,200.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห้อ HP รุ่น Laserjet 
85A

26,250.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยเคร่ือง 37,800.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
 ปากกาเคมี 19,084.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 11,030.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงร้อน 8x12" 16,120.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถ้วยชานอ้อยขนาด 6นิ ว 5,150.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
 ป้ายไวนิล ร.10 ขนาด 4*6 ม. 4,320.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน ห้องเอกซเรย์

2,200.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ (Sodium 
hypochlorite)

35,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

สมุนไพรสด (ไพล) 2,290.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีแบบ PVC 900.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
สต๊ิกเกอร์ติดถุงเลือด 8,750.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารพญาภูคา 237,000.00              กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ลิ นชักพลาสติก ขนาด A4  4 ลิ นชัก 17,220.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผู้ป่วย)
 เดือน ก.ค.65

120,060.00              กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ราวทรงตัวรูปตัวV ขนาด 30*30 ซม. 37,750.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
แบตเตอร่ีรถฟอร์ด ขนาด DIN 75แอมป์ 3,200.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
กุญแจลูกบิด ชนิดไม่มีกุญแจ 6,780.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
เทปพันเกลียว 1,160.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั งและฉาบแผ่นฝ้ายิปซ่ัมกัน
ชื น

150,086.00              กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ส านักงาน HOSOFFICE

1,600.00                 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 310.00                    กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงมือหนัง-ผ้าสีน  าตาลผสมหนัง(แบบยาว) 12,394.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 150*70*75 ซม. 69,500.00                กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 613,900.00              กรกฎาคม 2565 e-bidding
บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 
3 อาคาร งวดเดือน สิงหาคม 2565

5,250.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

แก๊สหุงต้มส าหรับใช้ในหน่วยงานของ
โรงพยาบาล เดือน ส.ค.65

57,336.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร (เดือน ก.ค.65) 5,481.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาโรเนียวเอกสารของโรงพยาบาล 
เดือน ก.ค.65

11,600.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล
 (งวดเดือน ส.ค.65)

40,500.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 625 KVA/500 KW เคร่ืองยนต์ 
PERKIN และขนาด 375 KVA/300 KW 
เคร่ืองยนต์ VOLVO จ านวน 2 เคร่ือง 
บริการครั งท่ี 3 เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2565

16,050.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึง
ฆ่าเชื อ งานจ่ายกลาง ปี 2565

20,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บริการตรวจเช็คเคร่ืองน่ึงฆ่าเชื อ เคร่ือง 
A882-265L.,A870-700L. งวดท่ี 2 (พ.ค.
65-ก.ย.65)

10,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บริการตรวจเช็ค และบ ารุงรักษาเคร่ือง 
HO160-160L./1H-200143 งวดท่ี 2 
(พ.ค.65-ก.ย.65)

8,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมงานปรับอากาศ
ปลอดเชื อพร้อมระบบควบคุมอากาศ
ปลอดเชื อ ส าหรับห้องผ่าตัด จ านวน 2 
ห้อง (ตั งแต่ มิถุนายน-กันยายน 2565)

40,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การแพทย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป ของ
หน่วยงานรังสีวิทยา

17,100.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



ด้ามจับโคมไฟผ่าตัด (Sterile Handle) 29,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
Multifrequency electronic convex 
transducer model PVU-375 BT

300,000.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล เดือน ส.ค.65

131,274.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

น  ามันเชื อเพลิงส าหรับใช้ในโรงพยาบาล 
เดือน ส.ค.65

87,461.64                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ชุดระบบ Digital ชุด HD 20 ช่อง พร้อม
ติดตั ง

43,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาระบบเคเบิ ล TV พร้อมเปล่ียน
อุปกรณ์

26,500.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

Motor Drive Switch 
220VAC/50Hz"SOCOMEC"

165,850.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผู้ป่วย)
เดือน ส.ค.65

133,170.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารภายใน
โรงพยาบาล (ประจ าเดือน ก.ค.65)

190,990.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

เอ๊ียม พี.วี.ซี. สีใส 3,360.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างลูกจ้างรายวัน ต าแหน่งพนักงาน
ซักฟอก ขึ นปฏิบัติงานจ่ายกลาง ระหว่าง
วันท่ี 6,12,20 และ 27 สิงหาคม 2565 
รวมเป็นจ านวน7 วันๆ ละ 320 บาท

2,240.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2565

782.40                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าสูบส่ิงปฏิกูล (บ่อไขมันโรงอาหาร) 3,500.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
วัสดุการแพทย์ 112,000.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การแพทย์

32,150.29                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

คลิปบอร์ด A4 1,400.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงขยะสีแดง 12x20" 28,800.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ชุดไมโครโฟนไร้สาย 44,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
สปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์ 13,040.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศห้องยา OPD

10,200.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

วัสดุการเกษตร 7,770.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ธง ตราสัญลักษณ์ ส.ก. ขนาด 60x 90 ชม. 900.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก ขนาด AA 1,920.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ประปา
โดยเปล่ียนลูกปืน 6306 จ านวน1ตลับ
,เปล่ียนลูกปืน 6305 จ านวน1ตลับ,อัด
ประเก็นป๊ัมและลูกปืน จ านวน1 หน่วย,
ล้างใบพัดและเช็คกระแสไฟ/คอนเดนเซอร์

2,350.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

กุญแจ็ล็อคประตูขนาด 40 มม. 1,310.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถังขยะขนาด 35 ลิตร 7,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถุงมือยาง 2,100.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ซีอิ วขาว สูตร 5 (700มล.x12ขวด/ลัง) 11,200.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห้อ HP รุ่น Laserjet 
79A

30,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมตู้แช่ SANDEN รุ่น SCM-320SAD 
S/N SCM320101A-0607-01433

5,950.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 กบ-6734 นนทบุรี

6,245.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 1,468,940.00            สิงหาคม 2565 e-bidding
ครุภัณฑ์การแพทย์ 64,200.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

1.เจาะเพดาน จ านวน 86 ช่อง พร้อมตัด
โครงเหล็กซีลายน์และติดตั งโครมไฟ
จ านวน 86 โครมพร้อมเดินสายประกอบ
โครมและทดสอบระบบไฟฟ้าของ
หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 2.
ดึงเมนส ารองของอาคารพญาภูคาและ
อาคารผู้ป่วยนอก ระยะทาง จ านวน 90 
เมตร เป็นระบบ 3 เฟส

12,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

พลาสติกคลุมแปลง ขนาด1.20เมตร*400
 หลา

950.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์จ่ายไฟ ขนาด 24VDC 1,750.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน
 กฉ-7264 นน

4,306.75                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ข้าวเจ้าหอมมะลิชนิดกล้อง บรรจุ
กระสอบ 45 กก.

14,535.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

วัสดุการแพทย์ 11,200.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมหลังคาบ้านพักเจ้าหน้าท่ี
และซ่อมหลังคาหน่วยงานห้องคลอด

3,200.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

1.สกัดผนังและพื นเคาน์เตอร์เพ่ือหาจุด
ร่ัวซึมของท่อน  าในผนังและพื นเคาน์เตอร์
พร้อมปูกระเบื องผนังเคาน์เตอร์ท่ีสกัด
ออก ตึกผู้ป่วยหนัก (ICU) 2.รื อประตูเดิม
ออกพร้อมย้ายและติดตั งใหม่พร้อมท า
โครงคร่าวเหล็กเพ่ิม อาคารพญาภูคา

7,500.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

รางเก็บสายไฟ ขนาด 2 เมตร 3,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

สอบเทียบเคร่ือง Biological Safety 
Cabinet และค่าบริการสอบเทียบตู้ 
Fume Hood

49,755.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ชุดหนังสือทดสอบเชาว์ปัญญา 17,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ก๊อกน  าอ่างล้างหน้า 4 หุน 4,670.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ปูนผสม 40 กก. 7,800.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ถ้วยชานอ้อยขนาด 6นิ ว 8,550.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
พริกไทยป่น 500 กรัม 6,270.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการท่ัวไป 294,945.50              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
สายแลนด์ Cat-6 4,450.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ค่าสกัดพื นรอบท่อน  าทิ งและเทปูนรอบ
ปากบ่อ

7,500.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

พานพุ่ม เงิน-ทอง 3,374.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
หลอด LED T8 16W 22,630.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
อ่างสแตนเลส 1 หลุม 3,200.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ประตูพีวีซีเรียบ ขนาด 80*200 cm. 3,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
คอห่านอ่างล้างหน้า 1,996.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณภายใน
โรงพยาบาล โดยให้ตัดหญ้าบริเวณ
โดยรอบของโรงพยาบาลทั งหมดโดยมี
เนื อท่ีประมาณ 8 ไร่ และเก็บกวาดให้
สะอาดเรียบร้อย แล้วน าเศษหญ้าไปทิ ง
ลงหลุมขยะด้านหลัง ของโรงพยาบาล

7,200.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

หนังเทียมสีฟ้าชนิดม้วน ขนาด กว้าง 
1.40 เมตร ยาว 50 หลา

6,500.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

หุ้มหนังไหมตัวน่ังโซฟาปรับนอนแบบโครง
เหล็ก

1,900.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ 
ทะเบียน กรม 920 น่าน

3,690.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ตรายาง "นพ.ศุภฤกษ์ สาธานนท์" 170.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 386,200.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 190,900.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ครุภัณฑ์การแพทย์ 260,000.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ครุภัณฑ์การแพทย์ 47,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าตัดท่อระบายน  าฝนชั นดาดฟ้าทางเดิน
หลังคาเดิมออกและต่อท่อระบายน  าฝน
ใหม่

6,500.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ทรายเท 13,750.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน โดยการคอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

14,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน ห้องประกันสังคม โดยเปล่ียน
ชุดมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นพร้อมชุด
ติดตั งของเคร่ืองปรับอากาศ (ชนิดแขวน
ใต้ฝ้า) ห้องประกันสังคม จ านวน 1 ชุด

3,600.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน ของหน่วยงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า
และครุภัณฑ์การแพทย์ โดยการตรวจเช็ค
 และล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

750.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน ของห้องประชุมพญาผานอง
โดยการเปล่ียนชุดแผงควบคุมไฟฟ้าของ
เคร่ืองปรับอากาศ

1,300.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4 16,750.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
วัสดุการเกษตร 2,280.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
เก้าอี บาร์ มีพนักพิง ปรับระดับได้ ขนาด 
40*75 ซม.

1,990.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กง-1757
 น่าน

4,058.51                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กข-8925
 น่าน โดยการเช็คระยะระบบคลัชส์, 
เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง ,เปล่ียนไส้กรอง ,
เปล่ียนสกรูถ่ายน  ามันเคร่ือง
,เปล่ียนอะแดปเตอร์แม่ป๊ัมคลัชล่าง
,เปล่ียนยางรองท่ออากาศ,เปล่ียนท่อหม้อ
กรองอากาศ,เปล่ียนไส้กรองอากาศ
,เปล่ียนยางรองท่ออากาศ และกรอง
อากาศตู้แอร์

1,977.36                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ชุดทางน  าเข้า DONMARK 10,290.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ปูนฉาบท่ัวไป 50 กก. 2,200.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ลวดขาว เบอร์16 5,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
แก้วน  าพลาสติก 3,580.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
โฟมบอร์ดขนาด 40*70 cm. 2,250.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
การแพทย์ โดยการตรวจวิเคราะห์
เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยท่ัวไป,ตรวจสอบ
ความปลอดภัยจากรังสีของห้องเอกซเรย์
วินิจฉัย,ตรวจเช็คเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี
,ตรวจเช็คเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี 
และตรวจเช็คเคร่ืองเอกซย์ฟัน

32,500.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง



ตรวจเช็คและล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ ตึกพิเศษสงฆ์ ห้อง
พิเศษ 7

750.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ ของ
หน่วยงานชันสูตรสาธารณสุข

3,900.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ไส้กรองน  า 11,690.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
วัสดุการแพทย์ 3,210.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
แบตเตอร่ีรถยนต์ ขนาด 12V 100 Amp 3,000.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ซอสถ่ัวเหลือง (600มล.x12ขวด/ลัง) 2,460.00                 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
น  ายาล้างจานไร้กล่ิน (แกลลอน) 12,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ป้ายอะคริลิค 500.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ยางนอกขนาด 825-16 24,700.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ยางในรถยนต์ขนาด 825-16 สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารภายใน
โรงพยาบาล (ประจ าเดือน ส.ค.65)

190,990.00              สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง

ตะกร้าทรงส่ีเหล่ียม 295.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
ตรายาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 950.00                    สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
วัสดุการแพทย์ 10,000.00                สิงหาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาโรเนียวเอกสารของโรงพยาบาล 
เดือน ส.ค.65

22,150.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

แบตเตอร่ี รุ่น BSM -230K รุ่น SN23061 12,600.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ฮิตเตอร์ 9000 WA ยาว500 mm แบบมีรู 17,443.14                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ชุดหัวตรวจอัลตร้าซาวด์ 11,970.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

จ้างลูกจ้างรายวัน ต าแหน่งพนักงาน
ซักฟอก ขึ นปฏิบัติงานจ่ายกลาง ระหว่าง
วันท่ี 6,12,20 และ 27 สิงหาคม 2565 
รวมเป็นจ านวน7 วันๆ ละ 320 บาท

1,280.00                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ถ่านชาร์จไฟ 1.2V  ขนาด AA 3,324.00                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
ข้าวเจ้าหอมมะลิชนิดกล้อง บรรจุ
กระสอบ 45 กก.

1,575.00                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง



นมโฟร์โมสต์ รสช็อกโกแลต 180 มล. 2,760.00                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
นมโฟร์โมสต์ รสหวาน 180 มล. 11,500.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยเคร่ือง 74,850.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ (Sodium 
hypochlorite)

22,500.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

หลอด LED T8 16W 35,150.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ Epson 
EB-2265U

74,400.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน สิงหาคม 
พ.ศ.2565

1,326.30                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กง1456
 น่าน

9,800.00                 กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างเหมารื อชุดสายไฟแรงต่ าและติดตั ง
เสาแรงต่ าพร้อมดึงเมน 3 เฟสใหม่

16,000.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ ชนิดกด 34,600.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
ตรายาง " พญ.ชนิกานต์ คุณสิทธ์ิ" 970.00                    กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
กล่องรับสัญญาณ PSI 10,775.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
กรรไกร ขนาด 7.5 นิ ว 28,264.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
กระเป๋าเลนส์กล้องถ่ายรูป 35,050.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ 55,000.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
เลนส์ Sigma 20mm 78,000.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง
สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 6x3 ชม.
(1000ดวง/ม้วน) ไม่พิมพ์

74,000.00                กันยายน 2565 เฉพาะเจาะจง


