
 

 

 
 

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 

(ไตรมาสท่ี ๑-๒) 

โรงพยาบาลนำ้โสม 



มูลค่าการจัดซ้ือ(1) ร้อยละของ ร้อยละของมูลค่า

 มูลค่าซ้ือ

ร่วม

มูลค่าซ้ือร่วม มูลค่าซ้ือเอง(5) ร้อยละ
ของเขต(3) ของจังหวดั(4) จ านวนรายการ มูลค่า จ านวนรายการ มูลค่า เพ่ิม/ลดจากแผน

น ้าโสม (ไตรมาส 1) 2,459,267          866,781 507,095 976,177 2,350,052.08    91.12 58.46 290 2,621,878.65     278              2,350,052.08  89.63           

น ้าโสม (ไตรมาส 2) 2,356,669          780,846 566,045 1,519,783 2,866,673.45    143.28 46.98 302 2,638,077.80     287           2,866,673.45  108.67         

น ้าโสม (ไตรมาส 3) 2,703,803          295 2,626,643.65     0 -              

น ้าโสม (ไตรมาส 4) 2,481,835          297 2,615,712.95     0 -              

10,001,573.69   5,216,725.53    10,502,313.05   5,216,725.53  50                
5,285,587.52    50.33            

ค าอธิบาย (ตามตัวเลขในวงเล็บ)

 1.มูลค่าจดัซ้ือปี 2562 หมายถึงมูลค่าจดัซ้ือปี 2562 ส้ินแต่ละไตรมาส(สะสม)

 2.มูลค่าการจดัซ้ือ หมายถึง มูลค่าการสัง่ซ้ือสะสม ณ ส้ินแต่ละไตรมาส (ไม่ใช่มูลค่าการเบิกจากคลงั หรือมูลค่าการช าระหน้ี )  ตดัยอดทุกวนัท่ี 30 ของเดือน

 3.รายการจดัซ้ือร่วมของเขต  หมายถึง รวมมูลค่าการจดัซ้ือตามรายการจดัซ้ือร่วม (ราคาอา้งอิง) ท่ีก  าหนดระดบัเขต 

 4.มูลค่าซ้ือเอง หมายถึง มูลค่าการจดัซ้ือวสัดุท่ีไม่ใช่รายการซ้ือร่วมจงัหวดัและซ้ือร่วมเขต

 5.วสัดุการแพทยห์มายถึง เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา วสัดุการแพทย ์วสัดุการแพทยท์างห้องผ่าตดัท่ีมีราคาแพง

 6.แผน หมายถึงมูลค่าการจดัซ้ือท่ีไดท้  าไวเ้ม่ือตน้ปีงบประมาณและรายงานเขา้มายงั สสจ./เขต/รายงานในโปรแกรมสบรส.

 7.จดัซ้ือจริง หมายถึง มูลค่าการจดัซ้ือ ปี 2563(2)

แบบรายงานการจัดซื้อยา      ของจังหวดั…อุดรธาน…ี   ไตรมาส 1-4     

การจัดซ้ือร่วมล าดบัที่ โรงพยาบาล ปี 2562 ส้ินแต่ละ

ไตรมาส(สะสม)

มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2563(2) การจัดซื้อตามแผน

แผนทั้งปี(6) จัดซื้อจริง(7)รวม การเพิ่ม-ลดต้นทุน
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มลูค่าการจัดซ้ือ(1) ร้อยละของ ร้อยละของ
 มลูค่าซ้ือ

ร่วม

มลูค่าซ้ือ

ร่วม
มลูค่าซ้ือเอง(5)

ร้อยละ

ของเขต(3) ของ

จังหวัด(4)

จ านวน

รายการ มลูค่า

จ านวน

รายการ มลูค่า

เพิ่ม/ลด

จากแผน

น ้าโสม (ไตรมาส 1) 115,520       -       -       219,145.20  219,145.20 279 0.00 100 176,285.04 50    219,145.20  124.31  

น ้าโสม (ไตรมาส 2) 156,620       -       -       276,505.00  276,505.00 253 0.00 93 159,162.37 44    276,505.00  173.73  

น ้าโสม (ไตรมาส 3) 152,874       -       -       -            97 153,007.37 -      

น ้าโสม (ไตรมาส 4) 134,664       -       -       -            83 138,517.97 -      

559,677.99   495,650.20 373 626,972.75   495,650.20   79.05   

ค ำอธิบำย (ตำมตวัเลขในวงเลบ็)

 1.มูลคา่จดัซ้ือปี 2562 หมายถึงมูลคา่จดัซ้ือปี 2562 ส้ินแต่ละไตรมาส(สะสม)

 2.มูลคา่การจดัซ้ือ หมายถึง มูลคา่การสัง่ซ้ือสะสม ณ ส้ินแต่ละไตรมาส (ไม่ใช่มูลคา่การเบิกจากคลงั หรือมูลคา่การช าระหน้ี )  ตดัยอดทุกวนัท่ี 30 ของเดือน

 3.รายการจดัซ้ือร่วมของเขต  หมายถึง รวมมูลคา่การจดัซ้ือตามรายการจดัซ้ือร่วม (ราคาอา้งอิง) ท่ีก  าหนดระดบัเขต 

 4.มูลคา่ซ้ือเอง หมายถึง มูลคา่การจดัซ้ือวสัดุท่ีไม่ใช่รายการซ้ือร่วมจงัหวดัและซ้ือร่วมเขต

 5.วสัดุการแพทยห์มายถึง เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา วสัดุการแพทย ์วสัดุการแพทยท์างหอ้งผา่ตดัท่ีมีราคาแพง

 6.แผน หมายถึงมูลคา่การจดัซ้ือท่ีไดท้  าไวเ้ม่ือตน้ปีงบประมาณและรายงานเขา้มายงั สสจ ./เขต/รายงานในโปรแกรมสบรส .

 7.จดัซ้ือจริง หมายถึง มูลคา่การจดัซ้ือ ปี 2563(2)

รวม การเพ่ิม-ลด

ต้นทนุ

มลูค่าการ

จัดซ้ือร่วม

การจัดซ้ือตามแผน

แผนทัง้ปี(6) จัดซ้ือจริง(7)

แบบรายงานการจัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม ของจังหวัด…อุดรธานี…   ไตรมาส 1-4     

ล าดับที่ โรงพยาบาล

มลูค่าการจัดซ้ือ ปี 2563(2)

ปี 2562 สิน้แต่ละ

ไตรมาส(สะสม)



มูลค่าการจัดซ้ือ(1) ร้อยละของ ร้อยละของ

 มูลค่าซ้ือร่วม มูลค่าซ้ือร่วม มูลค่าซ้ือเอง(5) มูลค่าการ ร้อยละ

ของเขต(3) ของจังหวดั(4) จัดซือ้รว่ม จ านวนรายการ มูลค่า จ านวนรายการ มูลค่า เพ่ิม/ลดจากแผน

น ้าโสม (ไตรมาส 1) 10,680.00           0.00 0.00 107,900.00    107,900.00  1,921 0 4 11,160.00  4                    107,900.00  967 ราคาเหมาจ่ายรายเดือน

น ้าโสม (ไตรมาส 2) -                      0.00 0.00 4 9,340.00    -                 -               0 ราคาเหมาจ่ายรายเดือน

น ้าโสม (ไตรมาส 3) 14,240.00           0.00 0.00 4 9,340.00    -               0 ราคาเหมาจ่ายรายเดือน

น ้าโสม (ไตรมาส 4) 17,320.00           0.00 0.00 4 7,760.00    -               0 ราคาเหมาจ่ายรายเดือน

42,240.00           37,600.00    107,900.00    286.97               

ค าอธิบาย (ตามตัวเลขในวงเลบ็)และให้รายงานระบบPACSที่เหมาจ่ายรายเดอืนรวมด้วย โดยวงเลบ็ราคาเหมาจ่ายรายเดอืนไว้ช่องหมายเหตุ

 1.มูลคา่จดัซ้ือปี 2562 หมายถึงมูลคา่จดัซ้ือปี 2562 ส้ินแต่ละไตรมาส(สะสม)

 2.มูลคา่การจดัซ้ือ หมายถึง มูลคา่การสัง่ซ้ือสะสม ณ ส้ินแต่ละไตรมาส  (ไม่ใช่มูลคา่การเบิกจากคลงั หรือมูลคา่การช าระหน้ี )  ตดัยอดทุกวนัท่ี 30 ของเดือน

 3.รายการจดัซ้ือร่วมของเขต  หมายถึง รวมมูลคา่การจดัซ้ือตามรายการจดัซ้ือร่วม (ราคาอา้งอิง) ท่ีก  าหนดระดบัเขต 

 4.มูลคา่ซ้ือเอง หมายถึง มูลคา่การจดัซ้ือวสัดุท่ีไม่ใช่รายการซ้ือร่วมจงัหวดัและซ้ือร่วมเขต

 5.วสัดุการแพทยห์มายถึง เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา วสัดุการแพทย ์วสัดุการแพทยท์างห้องผา่ตดัท่ีมีราคาแพง

 6.แผน หมายถึงมูลคา่การจดัซ้ือท่ีไดท้  าไวเ้ม่ือตน้ปีงบประมาณและรายงานเขา้มายงั สสจ ./เขต/รายงานในโปรแกรมสบรส.

 7.จดัซ้ือจริง หมายถึง มูลคา่การจดัซ้ือ ปี 2563(2)

การเพิม่-ลด

ต้นทุน

แบบรายงานการจัดซือ้ วสัดุ X-ray ของจังหวดั ของจังหวดั…อุดรธาน…ี   ไตรมาส 1-3    

ล าดบัที่ โรงพยาบาล

มูลค่าการจัดซ้ือ ปี 2563(2)

ปี 2562 ส้ินแต่ละ

ไตรมาส(สะสม)

หมายเหตุรวม

การจัดซ้ือตามแผน

แผนทั้งปี(6) จัดซ้ือจริง(7)
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จ ำนวนรำยกำร

ไตรมำส 1 53

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมำส 2 49

 (ม.ค-ม.ีค)

ไตรมำส 3 56

(เม.ย-ม.ิย.)

ไตรมำส 4 43

 (ก.ค.-ก.ย.)

201

แผนปฏิบัตกิารจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร (Out Lab)

หน่วยงาน โรงพยาบาลน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี

ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์
กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร

มูลค่ำ (บำท)

แผน 223,960.00

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์จริง 219,471.00

แผน 248,390.00

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์จริง 221,477.00

แผน 200,210.00

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์จริง

แผน 242,830.00

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์จริง

แผน 915,390.00

กำรจ้ำงเหมำตรวจวิเครำะห์จริง



จ ำนวนรำยกำร

ไตรมำส 1 43

(ต.ค.-ธ.ค.) 151

ไตรมำส 2 77

 (ม.ค-ม.ีค) 75

ไตรมำส 3 52

(เม.ย-ม.ิย.)

ไตรมำส 4 38

 (ก.ค.-ก.ย.)

210

แผน 680,180.00

จัดซ้ือจริง

แผน 3,740,102.00

จัดซ้ือจริง

จัดซ้ือจริง 884,617.00

แผน 1,009,345.00

จัดซ้ือจริง

แผน 1,030,320.00

จัดซ้ือจริง 1,122,991.00

แผน 1,020,257.00

มูลค่ำ (บำท)
กำรจัดซ้ือ

สรุปผลกรจัดซ้ือวัสดคุรุภัณฑ์  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

 โรงพยาบาลน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี

ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

วัสดุครุภัณฑ์


