
แผนการจัดซื้อออกซิเจน ไนตรสัออกไซด 

โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ .............................................................................   ลงชื่อ ........................................................................ ผูอนุมัติ 

        (นายสมเกียรติ  วรยุทธการ)            ( .......................................................... ) 

       นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพนัง 

 

 

 

จํานวนรายการออกซิเจน ไนตรัสออกไซด ท่ีจะจัดซื้อ  4  รายการ 

จัดซื้อดวยเงินงบประมาณ     0  บาท 

จัดซื้อดวยเงินงบบํารุง      560,348.00 บาท 

รวมเปนเงิน         560,348.00  บาท 

   

(หาแสนหกหมื่นสามรอยสี่สิบแปดบาทถวน) 



แผนการจัดซื้อออกซิเจน  ไนตรัสออกไซด 

โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2563 

การจัดซื้อ 
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย 

จํานวนรายการ บาท 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.) แผน 3 139,447.00 

จัดซื้อจริง   
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.) แผน 3 139,252.00 

จัดซื้อจริง   
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.) แผน 4 142,397.00 

จัดซื้อจริง   
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย.) แผน 3 139,252.00 

จัดซื้อจริง   

รวมท้ังสิ้น 
แผน 4 560,348.00 
จัดซื้อจริง   

 

 

 ลงชื่อ .............................................................................   ลงชื่อ ........................................................................ ผูอนุมัติ 

        (นายสมเกียรติ  วรยุทธการ)                      ( .......................................................... ) 

       นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพนัง 

 

 



  ขนาด ประมาณ ประมาณ ราคาตอ

  บรรจุ   การใช การจัดซื้อ ขนาด

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 บรรจุ จํานวน มูลคา จํานวน
มูลคา

1 ทอ 0 0 0 1 0 1 2,950.00   1 2,950.00 0

2 ทอ 344 214 225 312 12 300 110.00      300 33,000.00 0

3 ทอ 57 75 151 165 35 130 195.00      130 25,350.00 0

4 กิโลกรัม 13,223  22,468 15,635 21,200 0 21,200 23.54       21,200 499,048.00 0

บํารุง (UC) บํารุง

ไนตรัสออกไซด

ออกซิเจนทอเล็ก

ออกซิเจนทอใหญ

ออกซิเจนเหลว

แผนจัดซื้อออกซิเจน ไนตรัสออกไซด

ลําดับ รายการวัสดุการแพทย
ขอมูลอัตราการใชยอนหลัง 3ป ยอดวัสดุ

การแพทย
คงคลัง

  จัดซื้อดวยเงิน   จัดซื้อดวยเงิน



แผน จัดซื้อ แผน จัดซื้อ แผน จัดซื้อ แผน จัดซื้อ แผน จัดซื้อ

จัดซื้อ จริง จัดซื้อ จริง จัดซื้อ จริง จัดซื้อ จริง จัดซื้อ จริง

  เงินบํารุง (UC) จํานวน 0 0 1 0 1                  

มูลคา 2,950.00      2,950.00        

   เงินบํารุง จํานวน

มูลคา

  เงินบํารุง (UC) จํานวน 75 75 75 75 300              

มูลคา 8,250.00      8,250.00 8,250.00      8,250.00     33,000.00      

   เงินบํารุง จํานวน

มูลคา

  เงินบํารุง (UC) จํานวน 33 32 33 32 130              

มูลคา 6,435.00      6,240.00      6,435.00      6,240.00     25,350.00      

   เงินบํารุง จํานวน

มูลคา

  เงินบํารุง (UC) จํานวน 5300 5300 5300 5300 21,200.00

มูลคา 124,762.00    124,762.00    124,762.00    124,762.00    499,048.00      

   เงินบํารุง จํานวน

มูลคา

139,447.00    139,252.00    142,397.00    139,252.00    560,348.00       รวม

ประเภทเงิน

 งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 งวดที่4
ยอดรวม

หมายเหตุเดือน ต.ค. -  ธ.ค. เดือน ม.ค. -  มี.ค. เดือน เม.ย. -  มิ.ย. เดือน ก.ค. -  ก.ย.


