
รายงานผลการด าเนินการตามแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง (ประจ าเดอืน เมษายน – มิถุนายน 2564) 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อ
หรือจ้างแล้ว 

วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง ระยะเวลาที่ได้จัดซือ้/จา้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

**เมษายน 2564    
จ้างซ่อมยูนิตท าฟัน 5,580.00 630/2564 ลวท. 2/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
ท่อประปาปลายเรียบ 275.00 629/2564 ลวท. 16/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างซ่อมท่อประปา 5,769.00 640/2564 ลวท. 16/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถราชการ 3,000.00 635/2564 ลวท. 22/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุก่อสร้าง 7,777.00 642/2564 ลวท. 23/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,405.00 641/2564 ลวท. 23/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุก่อสร้าง 1,225.00 643/2564 ลวท. 23/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างตรวจวิเคราะห์น้ า 22,830.00 705/2564 ลวท. 23/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
โครงใส่ผ้าเปื้อน 40,500.00 624/2564 ลวท. 8/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 630.00 708/2564 ลวท. 30/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างท าความสะอาดแอร์ 5,250.00 770/2564 ลวท. 19/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,880.00 768/2564 ลวท. 1/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุบริโภค 2,355.00 733/2564 ลวท. 1/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 870.00 682/2564 ลวท. 30/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00 684/2564 ลวท. 28/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุงานบ้านงานครัว 418.00 704/2564 ลวท. 28/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุส านักงาน 3,200.00 634/2564 ลวท. 20/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุส านักงาน 3,660.00 648/2564 ลวท. 21/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุงานบ้านงานครัว 9,151.000 631/2564 ลวท. 7/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุส านักงาน 16,537.00 633/2564 ลวท. 9/4/2564 เฉพาะเจาะจง 
    
    
    

 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง (ประจ าเดอืน เมษายน – มิถุนายน 2564) 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อ
หรือจ้างแล้ว 

วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง ระยะเวลาที่ได้จัดซือ้/จา้ง วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

**พฤษภาคม 2564    
วัสดุส านักงาน 14,860.00 775/2564 ลวท. 20/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมัน 31,000.00 563/2564 ลวท. 3/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
ถุงขยะสีแดง 116.00 765/2564 ลวท. 7/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 350.00 726/2564 ลวท. 11/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,998.00 715/2564 ลวท. 7/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
จ้างซ่อมท่อพีอีสนาม 3,000.00 724/2564 ลวท. 7/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1,500.00 814/2564 ลวท. 27/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
สว่านไขควงไร้สาย 3,290.00 727/2564 ลวท. 11/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 85,600.00 729/2564 ลวท. 12/5/2564 เฉพาะเจาะจง 
    
**มิถุนายน 2564    
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 111,230.00 816/2564 ลวท. 2/6/2564 เฉพาะเจาะจง 
เครื่องส ารองไฟ 60,800.00 817/2564 ลวท. 2/6/2564 เฉพาะเจาะจง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 42,900.00 818/2564 ลวท. 2/6/2564 เฉพาะเจาะจง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 14,700.00 819/2564 ลวท. 2/6/2564 เฉพาะเจาะจง 
ลูกบิดประตู 180.00 826/2564 ลวท. 9/6/2564 เฉพาะเจาะจง 
    
    
    
    
    
    
    

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 
ชื่อหนว่ยงาน :  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
วัน/เดือน/ปี :  10 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ:  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2564  
2. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2564 (เม.ย. – มิ.ย. 2564) 
Link ภายนอก :  ............................................................................................................................. ............ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นายชินพันธ ์ เลือดนักรบ) (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายสริภพ  อุตสม) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 
  

 


