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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง จ านวน ๑๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๕๓๑,๑๕๐.บาท ดังนี ้

  ๑.ค่าครุภัณฑ ์จ านวน ๕ รายการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอดให้กับโรงพยาบาลก าแพงเพชร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๔๒,๐๐๐.บาท 
    ๑.๒ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ให้กบัโรงพยาบาลคลองขลุง จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐.บาท 
       ๑.๓ ครุภัณฑ์ส าหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๙ แห่งๆละ ๔๕๐,๗๐๐.บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
                          ๔,๐๕๖,๓๐๐.บาท(สี่ล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ท าการ shopping ดังนี ้

        ๑.๓.๑) โรงพยาบาลคลองขลุง จดัสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้
  ๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่อง infusion pump จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๖๐,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.บาท 
  ๓.เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด(pluse oximeter) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.บาท 
        ๑.๓.๒) โรงพยาบาลพรานกระต่าย จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี้ 
  ๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่อง infusion pump จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.บาท 
  ๓.เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด(pluse oximeter) จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.บาท 
  ๔.Hare Collar จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๑๔๐.บาท 
        ๑.๓.๓) โรงพยาบาลลานกระบือ จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้
  ๑.เครื่อง Ultrasound จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.บาท  
 
 
 



 
         - ๒- 
  
        ๑.๓.๔) โรงพยาบาลไทรงาม จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี้ 
  ๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.บาท       
        ๑.๓.๕) โรงพยาบาลคลองลาน จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้
  ๑.เครื่อง Ultrasound จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.บาท 
        ๑.๓.๖) โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้

๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.บาท      
        ๑.๓.๗) โรงพยาบาลปางศิลาทอง จดัสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี้ 

๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่อง infusion pump จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๖๐,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.บาท 
  ๓.เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด(pluse oximeter) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.บาท 
        ๑.๓.๘) โรงพยาบาลบึงสามัคคี จัดสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้

๑.เครื่อง infusion pump จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๖๐,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.บาท 
๒.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๑๕๐,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
๓.โคมไฟผ่าตัด จ านวน ๑ โคม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.บาท 
๔.รถนั่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จ านวน ๒ คันๆละ ๕,๐๐๐.บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.บาท 
 
 
 
    
 



 
           -๓- 
 
        ๑.๓.๙) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จดัสรรจ านวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.บาท ท าการ shopping ดังนี ้

๑.เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 
  ๒.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.บาท      

    ๑.๔ ครุภัณฑ์ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่ (โรงพยาบาลโกสัมพีนคร) จ านวน ๗ รายการ ดังนี้ 
          ๑.๔.๑ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลในกระดาษ A4ฯ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔๒,๕๐๐.บาท 
          ๑.๔.๒ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกวา่ ๕๐๐mA แบบตั้งพื้น จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๑๘๗,๕๐๐.บาท 
          ๑.๔.๓ เครื่องล้างฟิลม์อัตโนมัติขนาดเล็ก จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗๕,๕๐๐.บาท 
          ๑.๔.๔ เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐.บาท 
          ๑.๔.๕ เครื่องนึ่งฆา่เชื้อจุลินทรีย์ด้วยอน้ าระบบอัตโนมตัิขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๐,๒๕๐.บาท 
          ๑.๔.๖ เครื่องยูนิตท าฟัน จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.บาท 
          ๑.๔.๗ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.บาท  
                                  รวม ๗ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๓๕,๗๕๐.บาท 

    ๑.๕ เครื่องยูนิตท าฟัน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๖ แห่งๆละ ๔๓๘,๐๐๐.บาท รวมเป็นเงิน ๒,๖๒๘,๐๐๐.บาท 
                         ดังนี ้
          ๑.๕.๑ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไม้แดง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน ๑ เครื่อง 
          ๑.๕.๒ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะล าไย อ าเภอคลองขลุง จ านวน ๑ เครื่อง  
          ๑.๕.๓ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกศกาศร อ าเภอลานกระบือ จ านวน ๑ เครื่อง  
 
 
 



               -๔- 

๑.๕.๔ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดน อ าเภอโกสัมพีนคร จ านวน ๑ เครื่อง 
           ๑.๕.๕ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง  จ านวน ๑ เครื่อง  
           ๑.๕.๖ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน ๑ เครื่อง 
 
          รวมค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๒,๐๕๐.บาท(สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 

  ๒.ค่าสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ ประกอบด้วย 
    ๒.๑ อาคารผู้ป่วย ๑๕๖ เตียง ๘ ชั้น จ านวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร เป็นเงิน ๑๒๔,๑๙๗,๙๐๐.บาท ***งบผูกพัน ๓ ปี*** 
    ๒.๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จ านวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลคลองขลุง เป็นเงิน ๔๑,๔๘๐,๒๐๐.บาท 
    ๒.๓ สิ่งก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานส าหรับคนพิการ ให้กับโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๔ แห่งๆละ ๒๖๘,๘๐๐.บาท   
                         ดังนี ้
          ๒.๓.๑ ที่ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.บาท   
          ๒.๓.๒ ที่ โรงพยาบาลปางศิลาทอง เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.บาท  
          ๒.๓.๓ ที่ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.บาท   
          ๒.๓.๔ ที่ โรงพยาบาลไทรงาม เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.บาท   
                                  รวมเป็นเงิน ๑,๐๗๘,๘๐๐.บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
     
 
 
 
 
 



            -๕- 
 
     ๒.๔ สิ่งก่อสร้างส าหรับโรงพยาบาลชุมชนใหม่(โรงพยาบาลโกสัมพีนคร) จ านวน ๗ รายการ ดังนี ้
         ๒.๔.๑ อาคาร โรงรถ-พัสดุ ซักฟอก จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๓๙๑,๕๐๐.บาท 
         ๒.๔.๒ บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๒๐๐.บาท 
         ๒.๔.๓ รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายช่ือ จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐.บาท 
         ๒.๔.๔ ถนนคสล.(รวมไหลท่างและรางระบายน้ า) จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๘๔,๘๐๐.บาท 
         ๒.๔.๕ เสาธงสูง ๒๐ เมตร เป็นเงิน ๓๒๕,๓๐๐.บาท 
         ๒.๔.๖ โรงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๑๙,๙๐๐.บาท 
         ๒.๔.๗ ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๘๑๘,๕๐๐.บาท 

      รวมเป็นเงิน ๙,๑๕๒,๒๐๐.บาท 
 
   ๒.๕ สิ่งก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท 

     รวมค่าสิ่งก่อสร้าง ๕ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๒๐๙,๑๐๐.บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง จ านวน ๑๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๕๓๑,๑๕๐.บาท ดังนี ้

๑.ค่าครุภัณฑ ์ จัดสรร ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๓๒๒,๐๕๐.บาท จัดซื้อแล้ว ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๑๙๘,๖๘๐.บาท เหลือจ่าย ๑๒๓,๓๗๐.บาท 
                  -ขณะนี้ลงนามสัญญา และจัดท าใบ PO แล้ว 

๒.ค่าสิ่งก่อสร้าง  จัดสรร ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗๖,๒๐๙,๑๐๐.บาท จัดจ้างแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๓๒,๖๓๕,๖๐๐.บาท เหลือจ่าย ๒๗๔,๘๐๐.บาท 
                    -ลงนามสัญญาแล้ว ๒ รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ๑ รายการ คืออาคารผู้ป่วย๑๕๖ เตียง โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
                     และคงเหลือจัดจ้าง ๒ รายการ คือ ๑.ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองขลุง จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๑,๔๘๐,๒๐๐.บาท 
                                                                 - ด าเนินการประกวดราคามาแล้ว ๑ ครั้ง และยกเลิก เนื่องจากมีผุ้มายืน่เสนอราคารายเดียว 
                                                                   และขณะนี้ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ก าหนดแผนงาน ดังนี้  

๑) ขาย – รับเอกสารประกวดราคา ๒๕ – ๒๘ พย.๕๖  
๒) ยื่นเอกสารประกวดราคา ๔ ธค.๕๖ 
๓) ก าหนดเสนอราคา e-Auction ๑๓ ธค.๕๖ 

คาดว่าจะลงนามสญัญาภายในวันที่ ๒๐ ธค.๕๖                                                                 

                       ๒.ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จ านวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๘๑๘,๕๐๐.บาท 
           - ด าเนินการประกาศสอบราคามาแล้ว ๒ ครั้งและยกเลิก ๒ ครั้ง เนื่องจากไมม่ีผู้มายื่นเสนอราคา 
              และขณะนี้ประกาศสอบราคาครั้งที่ ๓ ก าหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ ๒๖ พย.๕๖ 
              คาดว่าจะลงนามสญัญาภายในวันที่ ๒๙ พย.๕๖ 
 

                  



รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                              ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑. ก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอกและอุบติัเหตุ  

จ านวน ๑ หลงั  
โรงพยาบาลคลองขลุง ๔๑,๔๘๐,๒๐๐.   จงัหวดัก าแพงเพชร ลงนามใน

ประกาศแลว้ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการในระบบe-GP ได ้
เน่ืองจากระบบ e-GP ล่ม 

ลูกบอลท่ี ๔ 
ชะลอไวก่้อน 

๒. เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตร
และความดนั จ านวน ๑ เคร่ือง 

โรงพยาบาลคลองขลุง ๗๖๐,๐๐๐. ๗๕๕,๐๐๐. ๕,๐๐๐. ลงนามสัญญาแลว้–ส้ินสุดสัญญา 
(๓๑ ตค. – ๑๕ ธค.๕๖) 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๓. ส่ิงก่อสร้าง จ านวน ๖ รายการ 
๓.๑ อาคารโรงรถ-พสัดุ-ซกัฟอกจ านวน ๑หลงั 
๓.๒ บา้นพกัขา้ราชการระดบั ๕-๖ จ านวน ๑ 
หลงั 
๓.๓ ร้ัวดา้นหนา้ พร้อมป้ายช่ือ และประตู 
๓.๔ ถนน คสล.(รวมไหล่ทางและรางระบาย
น ้า) 
๓.๕ เสาธงสูง ๒๐ เมตร 
๓.๖ โรงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

โรงพยาบาลโกสัมพีฯ  
๑,๓๙๑,๕๐๐. 

 
๑,๐๗๒,๒๐๐. 

 
    ๗๔๐,๐๐๐. 
๓,๑๘๔,๘๐๐. 

 
๓๒๕,๓๐๐. 
  ๖๑๙,๙๐๐. 

 
๑,๓๘๕,๕๐๐. 

 
๑,๐๗๐,๐๐๐. 

 
๗๓๕,๐๐๐. 
๓,๑๖๙,๕๐๐. 

 
๓๒๕,๐๐๐. 
๖๑๕,๐๐. 

 
๖,๐๐๐. 

 
๒,๒๐๐. 

 
๕,๐๐๐. 

 
 

๓๐๐. 
๔,๙๐๐. 

ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
  (เสนอผวจ.ลงนามสัญญา) 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๔. ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียแบบสระเติม
อากาศ จ านวน ๑ ระบบ 

โรงพยาบาลโกสัมพีฯ ๑,๘๑๘,๕๐๐. ๑,๗๙๐,๐๐๐. ๒๘,๕๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๒๙ พย.๕๖ – ๒๘ เม.ย.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

            วธีิสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วธีิประกวดราคาe-Auction ลูกบอล จ านวน ๒๑ ลูก 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                            ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๕. เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจฯ จ านวน ๑ 

เคร่ือง  
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๑๔๒,๕๐๐. ๑๓๕,๐๐๐. ๗,๕๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 

๕ พย.๕๖ – ๒๐ ธค.๕๖ 
ลูกบอลท่ี๑๔ 

๖. เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐ 
mA แบบตั้งพื้น จ  านวน ๑ เคร่ือง 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๑,๑๘๗,๕๐๐. ๑,๑๘๕,๐๐๐. ๒,๕๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๓๑ ตค.๕๖ – ๑๕ ธค.๕๖ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๗. เคร่ืองลา้งฟิลมอ์ตัโนมติัขนาดเล็ก จ  านวน ๑ 
เคร่ือง 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๒๗๕,๕๐๐. ๒๗๐,๐๐๐. ๕,๕๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๔ พย.๕๖ – ๒๙ ธค.๕๖ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๘. เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและ
สัญญาณชีพอตัโนมติัขนาดเล็ก จ  านวน ๑ 
เคร่ือง 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๑๕๒,๐๐๐. ๑๔๕,๐๐๐. ๗,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๕ พย.๕๖ – ๒๐ ธค.๕๖ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๙. เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรียด์ว้ยไอน ้าระบบ
อตัโนมติัขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๔๐ ลิตร จ านวน 
๑ เคร่ือง 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๙๐,๒๕๐. ๘๘,๐๐๐. ๒,๒๕๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๓๑ ตค.๕๖ – ๑๕ ธค.๕๖ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๑๐. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๒๐๐ 
กิโลวตัต ์จ  านวน ๑ เคร่ือง 

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๑,๒๕๐,๐๐๐. ๑,๒๓๐,๐๐๐. ๒๐,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๓๑ ตค.๕๖ – ๒๙ มค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๑๑. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

            วธีิสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วธีิประกวดราคาe-Auction ลูกบอล จ านวน ๒๑ ลูก 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                               ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑๒. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สต.ท่าไมแ้ดง  

อ.เมืองฯ 
๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 

๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 
ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๓. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สต.เกาะล าไย  
อ.คลองขลุง 

๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๔. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สตหนองแดน  
อ.โกสัมพีนคร 

๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๕. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สต.เกศกาศร  
อ.ลานกระบือ 

๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๖. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สต.หินดาต  
อ.ปางศิลาทอง 

๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๗. เคร่ืองยนิูตท าฟัน จ านวน ๑ เคร่ือง รพ.สต.บา้นไร่ 
อ.เมืองฯ 

๔๓๘,๐๐๐. ๔๓๖,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๑๕ พย.๕๖ – ๑๕ มีค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๒๑ 

๑๘. ปรับปรุงโรงจอดรถ จ านวน ๑ แห่ง สนง.สสจ.ก าแพงเพชร ๓๐๐,๐๐๐. ๒๙๘,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๗ พย.๕๖ – ๖ มค.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๑๙ ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับคนพิการ จ านวน ๑ หลงั 

รพ.ทรายทองวฒันา ๒๖๘,๘๐๐. ๒๖๖,๐๐๐. ๒,๘๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๗ พย.๕๖ – ๕ กพ.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๒๐. ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับคนพิการ จ านวน ๑ หลงั 

รพ.ปางศิลาทอง ๒๗๐,๐๐๐. ๒๖๙,๐๐๐. ๑,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๗ พย.๕๖ – ๕ กพ.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

            วธีิสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วธีิประกวดราคาe-Auction ลูกบอล จ านวน ๒๑ ลูก 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร                              ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดับ รายการ สถานที่ จัดสรร จัดซื้อ/จัดจ้าง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๒๑. ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน

ส าหรับคนพิการ จ านวน ๑ หลัง 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๒๗๐,๐๐๐. ๒๖๙,๐๐๐. ๑,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 

๗ พย.๕๖ – ๕ กพ.๕๗ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๒. ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน
ส าหรับคนพิการ จ านวน ๑ หลัง 

รพ.ไทรงาม ๒๖๘,๘๐๐. ๒๖๘,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๗ พย.๕๖ – ๕ กพ.๕๗ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๓. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.คลองขลุง ๔๕๐,๗๐๐. 447,840 2,860 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๔. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.พรานกระต่าย ๔๕๐,๗๐๐. 424,060 26,640 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๕. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.ลานกระบือ ๔๕๐,๗๐๐. 445,000 5,700 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๖. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.ไทรงาม ๔๕๐,๗๐๐. 447,500 3,200 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๗. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.คลองลาน ๔๕๐,๗๐๐. 445,000 5,700 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๘. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.ทรายทองวัฒนา ๔๕๐,๗๐๐. 447,500 3,200 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๒๙. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.ปางศิลาทอง ๔๕๐,๗๐๐. 447,840 2,860 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๓๐. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.บึงสามัคคี ๔๕๐,๗๐๐. 446,440 4,260 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

๓๑. ครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ๔๕๐,๗๐๐. 447,500 3,200 ลงนามสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างการส่งมอบของ 

ลูกบอลที่๑๔ 

            วิธีสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วิธีประกวดราคาe-Auction ลูกบอล จ านวน ๒๑ ลูก 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร                  ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑. ก่อสร้างอาคารผูป่้วย ๑๕๖ เตียง ๘ ชั้น  

จ านวน ๑ หลงั งบผกูพนั ๓ ปี ดงัน้ี 
ปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๘,๖๒๙,๗๐๐.
บาท 
ปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๕๕,๘๘๙,๑๐๐.
บาท 
ปี ๒๕๕๙ งบประมาณ ๔๙,๖๗๙,๑๐๐.บาท 

โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

๑๒๔,๑๙๗,๗๐๐. ๑๒๓,๙๖๕,๖๐๐. ๒๓๒,๑๐๐. อยูร่ะหวา่งพิจารณาอนุมติั 
สั่งจา้งกบัรัฐมนตรี 

ลูกบอลท่ี๑๘ 

๒. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวติทารกแรกคลอด โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

๓๔๒,๐๐๐. ๓๔๐,๐๐๐. ๒,๐๐๐. ลงนามสัญญาแลว้ 
อยูร่ะหวา่งส่งมอบของ 
 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

            วธีิสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วธีิประกวดราคาe-Auction ลูกบอล จ านวน ๒๑ ลูก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน(Development Policy Loan:DPL) 

ภายใต้แผนปฎบิัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                    ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 

๑. เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติ จ านวน ๓ เครื่องๆละ 
๒๕๒,๐๐๐.บาท 

๑. รพ.คลองขลุง 
๒.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
๓.รพ.บึงสามัคคี 

 756,600  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

๒. เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 
จ านวน ๕ เครื่องๆละ ๒๖๐,๐๐๐.บาท 

๑.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
๒.รพ.บึงสามัคคี 
๓.รพ.ปางศิลาทอง 
๔.รพ.พรานกระต่าย 
๕.รพ.ลานกระบือ 

 1,300,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

3 เครื่องดมยาสลบชนิด2 แก็สพร้อมเครื่องช่วย
หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหัวใจ 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

รพ.ขาณุวรลักษบุรี  1,155,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

4 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูงชนิดสี 2หัวตรวจ จ านวน 1 เครื่อง 

รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล  980,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

5 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม
ภาควัดออกซิเจนในเลือด จ านวน 3 เครื่องๆ
ละ๒๘๓,๒๒๐.บาท 

1.รพ.ทรายทองวัฒนา 
2.รพ.ลานกระบือ 
3.รพ.คลองขลุง 

 849,660  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(Development Policy Loan:DPL) 

ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร                                          ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดับ รายการ สถานที่ จัดสรร จัดซื้อ/จัดจ้าง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 

6. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า
150 ลิตร จ านวน 3 เครื่องๆละ ๕๘๒,๐๐๐.
บาท 

1.รพ.ทรายทองวัฒนา 
2.รพ.ปางศิลาทอง 
3.รพ.ลานกระบือ 

 1,746,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

7.*** เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
200 ลิตรจ านวน 2 เครื่องๆละ๗๘๕,๗๐๐
บาท 

1.รพ.พรานกระต่าย 
2.รพ.คลองขลุง 

 1,571,400   เริ่มสัญญา๒๓ พค.๕๖ 
   สิ้นสุด ๒๐ กย.๕๖ 
   อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ 

ลูกบอลที่๑๔ 

8. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA แบบตั้งพ้ืน จ านวน 5 เครื่องๆละ  
๑,๒๒๘,๐๐๐.บาท  

1.รพ.ทรายทองวัฒนา 
2.รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
3.รพ.บึงสามัคคี 
4.รพ.ปางศิลาทอง 
5.รพ.คลองลาน 
 

 6,140,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 

 

9 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA แบบแขวนเพดาน จ านวน 1 เครื่อง 

1.รพ.คลองขลุง  1,638,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

10 ตู้อบเด็ก จ านวน 1 เครื่อง รพ.ทรายทองวัฒนา  284,200  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  
11 ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด 

จ านวน 1 เครื่อง  
รพ.คลองขลุง  465,600  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(Development Policy Loan:DPL) 

ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร                             ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดับ รายการ สถานที่ จัดสรร จัดซื้อ/จัดจ้าง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 

12.*** เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 300 
กิโลวัตต์ จ านวน 4 เครื่องๆละ๑,๓๒๗,๑๐๓.
บาท   

1.รพ.ไทรงาม 
2.รพ.ปางศิลาทอง 
3.รพ.คลองขลุง 
4.รพ.คลองลาน 

๕,๓๐๘,๔๑๒ 5,๒๗๐,๐๐๐ ๓๘,๔๑๒ เริ่มสัญญา – สิ้นสุดสัญญา 
๑๘ พย.๕๖ – ๑๖ กพ.๕๗ 

ลูกบอลที่๒๑ 

13. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

รพ.ลานกระบือ  3,012,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

14 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-
Post  Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จ านวน 2 
เครื่องๆละ ๗๗๐,๐๐๐.บาท  

1.รพ.บึงสามัคคี 
2.รพ.ทรายทองวัฒนา 

 1,540,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

15 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-
Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จ านวน 2 
เครื่องๆละ ๕๕๐,๐๐๐.บาท 

1.รพ.ปางศิลาทอง 
2.รพ.ลานกระบือ 

 1,100,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

16 เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางก าลังไม่
น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

รพ.พรานกระต่าย  377,300  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

17 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน จ านวน 1 เครื่อง 

รพ.พรานกระต่าย  771,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(Development Policy Loan:DPL) 

ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร                            ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดับ รายการ สถานที่ จัดสรร จัดซื้อ/จัดจ้าง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
18. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จ านวน 2 

เครื่องๆละ ๓๔๕,๐๐๐.บาท 
1.รพลานกระบือ 
2.รพ.คลองขลุง 

 690,000  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

19. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
แก็สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก็ส
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง  

รพ.คลองขลุง  708,100  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

20. ยูนิตท าฟัน จ านวน 1 เครื่อง รพ.คลองขลุง  409,346  ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร                     ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑. ก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก คสล.๔ ชั้น 

แบบเลขท่ี ๘๘๘๓ จ านวน ๑ หลงั 
งบผกูพนัปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร  ๖๒,๔๑๓,๐๐๐.  เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๑ กค.๒๕๕๔ – ๓ กพ.๒๕๕๗ 
งวดงานทั้งหมด ๑๒ งวด 
ขณะน้ีก่อสร้างถึงงวดท่ี ๓  
อยูร่ะหวา่งแกไ้ขสัญญาเร่ืองพื้น 
และเสาเขม็ เงินเพิ่ม๕,๐๗๗,๐๐๐.
บาท เสนอปลดัฯพิจารณา 
(เร่ืองอยูส่ านกังบประมาณ) 
ขยายเวลา ๒๔๘ วนั ส้ินสุด
สัญญาวนัท่ี ๓๐ กย.๕๗ 

ยงัไม่มีการ
เบิกจ่ายเงิน 

 

  รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                 ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑. เคร่ืองเจาะน ้าตาลในเลือด(DTX) จ  านวน 

๘๙๐ ชุดๆละ ๑,๘๐๐.บาท 
อสม.ในพื้นท่ีจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

๑,๖๐๒,๐๐๐. ๑,๕๘๐,๐๐๐. ๒๒,๐๐๐. เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๑๔ สค.๕๖ – ๒๘ กย.๕๖ 
ส่งมอบของวนัท่ี ๗ ตค.๕๖แลว้ 

ปรับ ๘ วนั 

 



รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัก าแพงเพชร งบประมาณปี ๒๕๕๖ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                   ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๑. เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ รพ.สต.ในสังกดั

ส านกังานสาธารณสุข 
สสอ.ขาณุวรลกัษบุรี 

๔๑๐,๐๐๐. ๓๖๖,๕๐๐. ๔๓,๕๐๐. ลงนามสัญญาแลว้ 
เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๒๕ กย.๕๖ – ๒๔ ตค.๕๖ 

อยูร่ะหวา่ง
ส่งมอบของ 
ลูกบอลท่ี๑๔ 

๒. เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ รพ.สต.ในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข 
สสอ.พรานกระต่าย 

๑๘๐,๐๐๐. ๑๖๔,๐๐๐. ๑๖,๐๐๐. ลงนามสัญญาแลว้ 
เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๓๐ กย.๕๖ – ๓๐ ตค.๕๖ 

ส่งมอบของ
แลว้ 

๓. เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ รพ.สต.ในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข 
สสอ.โกสัมพีนคร 

๕๐๐,๐๐๐. ๓๙๙,๐๐๐. ๑๐๐,๕๐๐. ลงนามสัญญาแลว้ 
เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๓๐ กย.๕๖ – ๓๐ ตค.๕๖ 

ส่งมอบของ
แลว้ 

๔. เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ รพ.สต.ในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข 
สสอ.เมืองก าแพงเพชร 

๑,๘๐๓,๘๐๐. ๑,๗๐๐,๐๐๐. ๑๐๓,๘๐๐. สั่งซ้ือแลว้ อยูร่ะหวา่งรอลงนาม
สัญญา 

 

๕. วสัดุการแพทย ์
๕.๑ เคร่ืองวดัความดนั ๘ เคร่ืองๆละ ๒,๕๐๐. 
๕.๒ เคร่ืองชัง่น ้าหนกั ๘ เคร่ืองๆละ ๒,๐๐๐. 
๕.๓ เคร่ืองเจาะระดบัน ้าตาลในเลือด(DTX) 
        ๘ เคร่ืองๆละ ๒,๕๐๐.บาท 

รพ.สต.ในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุข 
สสอ.เมืองก าแพงเพชร 

 
๒๐,๐๐๐. 
๑๖,๐๐๐. 
๒๐,๐๐๐. 

 
๑๖,๘๐๐. 
๑๔,๔๐๐. 
๑๓,๖๐๐. 

 
๓,๒๐๐. 
๑,๖๐๐. 
๖,๔๐๐. 

 
สั่งซ้ือ ๘ ตค.๕๖ 
และอยูร่ะหวา่งส่งมอบของ 

ส่งมอบของ
แลว้ 

วธีิตกลงราคา ลูกบอล จ านวน ๘ ลูก/วธีิสอบราคา ลูกบอล จ านวน ๑๔ ลูก/วธีิประกวดราคา e-Auction ๒๑ ลูก  
 
 



รายงานผลความก้าวหน้า การจัดซ้ือ จัดจ้าง งบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัก าแพงเพชร งบประมาณปี ๒๕๕๖ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร                     ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ล าดบั รายการ สถานท่ี จดัสรร จดัซ้ือ/จดัจา้ง เหลือจ่าย ผลการด าเนินการงาน หมายเหตุ 
๖. ๑.อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาเด็กเล็กฯ 

 
 
๒.อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก(TDSI) 
ของมูลนิธิพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 
สนง.สสจ.ก าแพงเพชร 
 
                 

๒๐๔,๐๐๐. 
 
 

๕๔,๐๐๐. 

๙๙,๗๕๐. 
 
 

๕๔,๐๐๐. 

๑๐๔,๒๕๐. 
 
 
- 

เร่ิมสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๓๐ ตค.๕๖ – ๑๔ ธค.คต 
อยูร่ะหวา่งส่งมอบของ 
สั่งซ้ือแลว้ อยูร่ะหวา่งส่งของ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๗. เคร่ือง Incubator ส าหรับทารก โรงพยาบาลลานกระบือ ๖๐๐,๐๐๐. ๕๙๘,๐๐๐. ๒,๐๐๐. เร่ิมสัญญา-ส้ินสุดสัญญา 
๓๐ กย.๕๖ – ๑๔ พย.๕๖ 
ส่งของแลว้ ๘ พย.๕๖ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๘. กลอ้งตรวจตา จ านวน ๒ เคร่ืองๆละ 
๑,๒๐๐,๐๐๐.บาท 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
(สสอ.เมืองฯขอ
โครงการ) 

๒,๔๐๐,๐๐๐. ๒,๓๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐. อยูร่ะหวา่งพิจารณาสั่งจา้ง ลูกบอลท่ี๑๓ 

๙. ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง รพ.สต.บา้นใหม่เจริญพร 
อ.ไทรงาม 

๔๘๐,๕๐๐. ๔๒๐,๐๐๐. ๖๐,๕๐๐. เร่ิมสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๒๒ พย.๕๖ – ๒๐ กพ.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

๑๐. ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง รพ.สต.สักขีย ์
อ.ไทรงาม 

๔๘๐,๐๐๐. ๔๔๐,๐๐๐. ๔๐,๐๐๐. เร่ิมสัญญา – ส้ินสุดสัญญา 
๒๒ พย.๕๖ – ๒๐ กพ.๕๗ 

ลูกบอลท่ี๑๔ 

 
 
 
 
 




