
บันทึกซัอความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบรืหารท่ัวไป(งานพัสดุ)โรงพยาบาลกุยบุร ีโทร ๐๓๒๖๘๑๑๐๘ 

VI ปข ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วนVI 0^ชิก
เรอง ขออบุม้ตืประกาศเผยแพร่แผนการจัดชัอจัดจาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

<2า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ดามพระราชบัญญ้ตการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 

๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดช้ือจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามรีธืการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิด 

ประกาศโยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลกุยบุร ีได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดช้ือจัดจ้าง แล้วเสร็จ 

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรดอนุมตืประกาศเพี่อเผยแพร่

แผนการจัดชื้อจัดจ้างด้งกลาว

c3^ Q-
นุ?]{สุภขิรา รีสิทธิ้ผ่องพิบุล 

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายรีทย<ใปธาสินอุ)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคึรีขันธ์



แผนปฎํบ้ดิกพชื้อจัดจ้าง เวชภัณท์ยา(สมุนไพร) เงินบ่า^โรงพยาบาลกุย'บุร ื^ประมาณ 2564 

ทน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

งาน/โครงการ

รายการ

ชื่อโครงการ

จำนวน วิธการ แผนปฎึบ้ดิการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ
ลาดบท

จัดชื้อ จัดจ้าง คาดว่าจะ

ประกาศจัดชื้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในภัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบูร ึปิงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์ยา (สมุนไพร) 1 หมวด / ดค.63 ^ ร. กย.64 417,600.00

รวม 417,600.00

ลงชื่อ ..0.™..^."........ผู้รับผิดชอบ
(นายกรวํทย ์แดงโขติ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขจัานาญ^น

ลงช่ือ.. ....ร*......%... ..ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภจิรา วิสิทฃึ้ผ่องพิบูล)

ท้บตแพทย์ชำนาญการพิเศบ

ลงชื่อ.

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลกุยบูรื



รrุ ............ _
นผนปฎิน้ตการจัดชึ้'อจัดจ้าง วัสดุทับตกรรม เงินบำรุงโรงพยาบาลๆยบุร ึงบประมาณ 2564 

หน่วยงาบ โรงพยาบาลกุยบุร ึกระทรวงสาธารณสุข

ล่าคับท่ี แผนงาน

งาน/โครงการ

รายการ

ชื่อโครงการ

จำนวน วัธืการ แผนปฎํบ้ติการ แผนการจ่ายเงิน

เงินบอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ

จัคชึ้อ จัดจ้าง คาดว่าจะ

ประกาศจัดชื้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งบอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรึ ปีงบประมาณ 2564 วัสดุหับตกรรม 1 หมวด / กย.64 335,111.84

รวม 335,111.84

J G;.aciTiW., .^1. _.1ลงขีอ...... .......................ผูรบผิดขอบ

(นายชาดร ึสังข์เฉย)

ทันตแพทย์ชำนาญการพํเศษ

ลงชื่อ .....>wr. ผัตรวจสอบ7 I
(นางสุภจิรา วิสิทธึ้ผ'องพิ^ล) 

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

V
ลงช่ือ.

(นายวัทยา โปธาลินธุ)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทับตสาธารณสุข 

รกษาการในตำแหน่ง ผูอำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรึ



แผนปฎ๋ีพารจัดขี๋;อจ้คจ้าง เวชภัณฑ์ยา เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุว ืงบป่®าณ 2564 

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

\
.\

ลงขื่อ. ผ้รบผิดชอบ
o. Cu.ลงชอ .ร^....... เ^:. ผูครวขิสอบ

(นางสาวภูริ กุลาบุว้ต) 

เภสัชกรช์านาญการ

(นางสภจํรา วํสิทธึ๋ผ่องพํบุล) 

ทันตแพทย์ข์านาญการพิเศษ

ลงขื่อ..

(บายวิทยา โปธาสินอุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันคสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ล่าดับที่ แผนงาน

งานAครงการ

รายการ

ขื่อโครงการ

จำนวน วิธการ แผนปฎึบํติการ แผนการจ่ายเงิน-

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหกุ

จัดซอ จัดจ้าง คาดว่าจะ

ประกาศจัดชึ้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประนาณ 2564 เวชภัณฑ์ยา 1 หมวด / •ร* กย.64 7,538,853.14

รวม 7,538,853.14



แผน.การจดชอจ'ดราง วัสดุทั่วไป นนบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีงนา^.าณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่ แผนงาน

งาน/โครงการ

'รายการ
ขื่อโครงการ

จำนวน วิธึการ แผนปฏิบัติการ
จํดัช้ึอ จัดจ้าง คาดว่าจะ 

ประกาศจัดชื้อ
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ
1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุส์าบักงาน 1 หมวด / ตค.63 กย.64
2 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปิงบประมาณ 2564 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64
3 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุเชึ้อเพ่ลิงและหล่อลื่น 1 หมวด / ตค.63 <- ->กย.64
4 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 หมวด / ตค.63 กย.64
5 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปิงบประมาณ 2564 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 หมวด / ตค.63 <- ->กย.64
6 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปิงบประมาณ 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64
7 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 หมวด / ตค.63 <- ■กย.64
8 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุบรีโภค 1 หมวด / ฅค.63 ->กย.64
9 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64
10 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 วัสดุก่อสร้าง 1 หมวด / ตค.63 <- ■กย.64
11 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2564 ' วัสดุอื่น/วัสดุเกษตร 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64

รวม

แผนการจ่ายเงิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ

เ^ ^
ลงขื่อ 1................... ผู้รับผิดชอบ

(นายเมธ ึสิคาลรัศมี)

นกรังสีการแพทย์ชำนาญการ

J 0,1 o 1..... 1ลงชีอ .ริริ':;ะ'..........YT. ผู้ตรวจสอบ
(น'(งสุทจิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบุล) 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงขื่อ. 2
(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เขื่ยวชาญ ด้านท้นตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

477,999.85

102,438.00

423,935.00

30,000.00

1,560.00

179,999.90

476,239.40

915,585.00

484,490.92

115,209.00

43,329.50

3,251,286.57



แผนปฏิบัติการช่อมนชม , บำรุงรักษาครุภัณฑ์และค่าใช้สอยอ่ืนๆ เงินบำรุงโรงหยานาลกุบบุรึ งนประมาณ 2564 
หน่วยงาน โรงพยานาลกุยบุรี กระทรวงสาธารณส,ุน

ลงชี่อ..].........ผู้รับรดชอน
(บายฌธ ึสิดาลรัดม)

นักรังสีการนพทย้ชำนาญการ

ลงชื่อ. ...  T........... ผู้ดรวชสอบ
(บุ'^สุภจิรา วิสิทธึ้ผ่องพํบุล)

ท้บดแพทย์ช้านาญการพิเศษ

ลงชอ

ลำดับที่ แผนงาน
งานAควงการ

รายการ
ชี่อโครงการ

จำนวน
(หน่วยนับ)

วิธึการ แผนปฏิบดการ แผนการจ่ายเงิน
เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ
ชัดช่ี'อ จัดจัาง คาดว่าจะ

ประกาศจัดชัอ
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา
คาดว่าจะ
ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปึงบประมาณ 2564 บำรุงรักษาครุภัณฑ์ด่างๆ 1 หมวด / ตค.63 4- ->กย.64 497,000.00

2 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 ค่าช่อมครุภัณฑ์ลำนักงาน 1 หมวด / คค.63 ->กย.64 30,000.00

3 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 ค่าช่อมแชมครุภัณฑ์โทษณาและเผยแพร่ 1 หมวด / ตค.63 -7>■กย.64 8,000.00

4 เงินบำรุงโรงหยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2564 ค่าช่อมนชมครุภัณฑ์อื่น 1 หมวด / ตด.63 —5*กย.64 54,000.00

5 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2564 จางเหมาบริการอื่นๆ/สอบเทียบเครื่องมือ 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64 1,306,382.00

6 เงินบำรุงโรงหยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2564 ค่าจางเหมากำจัดชยะติดเชื่อ 1 หมวด / ตค.63 —>กย.64 143,000.00

7 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปึงบประมาณ 2564 จัางตรวจทางท้องปฏิบตการ 1 หมวด / ตค.63 ->กย.64 1,800,000.00

รวม 3,838,382.00

(นายวิทยา โปธาสิบธุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านหับดสาธารณสุช 

รักษาการในด้านหบ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



I I ๔
แผนปฎบตกาว,ิเ^จัดจัาง วัสดุวทยาศาสตร์การแพทย ์เงินบำรุงโรงพยาบาลดุยบุรึ^ปประมาณ 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ึกระทรวงสารารณสุข

ลำดับที่ แผนงาน รายการ จำนวน วิธึการ แผนปฎิบํตการ แผนการจ่ายเงิน. หมายเหตุ

งาน/โครงการ ชื่อโครงการ จ้คขึ้อ จัดจ้าง คาดว่าจะ คาดว่าจะ คาดว่าจะ เงินนอกงบประมาณ

. ประกาศจัคช้ึอ ลงนามในสัญญา ส่งมอบ (เงินบำรุง)

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2564 วัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ 1 หมวด / ตค.63 < กย.64 2,966,591.00

รวม 2,966,591.00

J \Kf^ ....1
ลงชอ............ ^.................. ผูวิบผดชอบ

(นางสาวบุชจรีย์ โล่ห์เหลึก)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญ^าน

ลงช่ือ รุ!™.... ... ผู้ตรวจสอบ
{นางตุทจิรา วิลึทฃี้ผ่องพืใ1[ล) 

ทันตแพทย์ชำนาญการพํเศบ

ลงขอ

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ คานทันคสาธารณสุข 

รักบาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



• «
แผนปฎํบ้ติการจัดชอจดจ้าง วัสดุการแททย'/วัสดุเภสัชกรรม ฝ็นาhvโรงพยาบาลทุ^ งบประมาณ 2564

พน่วยงาน โรงหยาบาลกุยปร ึกระทรวงสาธารณสุข

ล่าด้บที่ แผนงาน

งาน/โครงการ

รายการ

ชื่อโครงการ

จำนวน วิธีการ แผนปฎิบ้ติการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ

>1 จัดจ้าง คาดว่าจะ

ประกาศจัดชึ้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1

2

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบูร ึปีงบประม'าพ 2ร64

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบูร ีปีงบประมาพ 2565

วัสดุการแพทย์

วัสดุเภสัชกรรม

1 หมวด

1 หมวด

/

/

กย.64

กย.64

2,634,418.12

134,152.50

ดค.63 <

รวม 2,768,570.62

ลงช่ือ........ร................ ผูวิบผํคขอบ

(นางสมหญิง วึระจินตนา)

ทยาบาลวึชาขีทชำนาญการ

ลงช่ือ................2,.... ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภจํรา วํสิทธี้ผ่องพิบูล) 

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชอ

(บายวํทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุช 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบูร



โรงพยาบาลคุยบุรี

แบบฟอรีมการชอนเยแพรีชัอมูลผำนทบไซเfoองหน่วยงานโนร'*ชการบริหารส์วไ!กลาง
สำนกงานปลัดสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนกงาบปลัดกวะทรวงสาธารณสุช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรีข้อมูลต,อสาธารณะผ่านเวึบโซสํของหน่วยงาน พ.ศ.๒»*bln 

สำหรบงานในราชการบริหารสํวนกลางสำนกงานปลัดกระทรวงสารารอ!สุซ

แบบฟอรีมการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซพของหน่วยงาไ!ในสังกัศส์านักงาบปลัดประทรวงสารารผสุจ

ขื่อหน่วยงาน ะ กสุ่มงานบริหารหํ่วไป (พู,่สส)ุ โรงทยาบาลคุยบุร ีลังหวัดประจวบดีรขิันธ ์

วัน/เดึอน/ปึ ะ ffo าb^Bag
หวข้อ ชออบุม้ดิประกาศเผยแหรีแผนการวัดชัอจํดข้างประจำปีงบประนาณ ๒<*๖»*

รายละเอึยดข้อมูล (โดยสรุปหรีอแนบเอกสาร)

แผนการชัดขื่อชัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Link ภายนอก ะ 
หมายเหสุ ะ

ผู้^ดชอบการ!^มูล

(นา^ภจิรา วิสิทธ้ึผ่องพิมูล) 

สำแหบ่ง ท้นตแพทย์ข์านาญกาวพิเศษ 
วันที ่^9 0ท61า*\ม

(นายวิ]aยล^โปธาสินธุ)
สำแหบ่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข

รักษาการไนตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุร ี
วันที ่ง^

ผู้รับผิดชอบกาวน่าข้อมูลขื่นเผยแพร่

( นางสาวทัณณิตา เขื่อชาต ิ)

ตำแหน่ง บักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันVI รำ 6ๆ»า pn bs>l.


