
                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวย โทร. 02-4475582-3 ต่อ 8300 

ที ่นบ 0033.301.2/ พิเศษ                                วันที่  29  มีนาคม 2565 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565  
       (งบดำเนินงาน) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

  ตามท่ีงานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้วา่จังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาอนุมัติและได้นำ
เผยแพร่ 

  บัดนี้ งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบดำเนินงาน) ไตรมาสที ่2  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                         (นางสาวพรพินิจ  มณีจักร์) 
                                                                                    เจ้าหน้าที่  
 
 
 
                                                                        (นายไพโรจน์  วิริยะอมรพันธุ์) 
                                                            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบ (ไตรมาส ที่ 2) 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน)  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  วงเงินงบประมาณ   งบประมาณที่ใช้ไป  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 คิดเป็นร้อย

ละ  

   ที่ได้รับอนุมัติ   บาท  บาท   
แผนจัดซื้อจดัจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงาน
การพยาบาล, กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม, 
กลุ่มงานทันตกรรม, กลุม่งานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, กลุ่มงานโภชนศาสตร์, 
กลุ่มงานรังสีวิทยา, กลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, กลุ่ม
งานเวชกรรมพื้นฟู และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 

   
122,772,860.28       4,715,429.00       4,715,429.00          3.84  

        

        

        

        

        

        

        
แผนการจดัซื้อเวชภณัฑ์ยา (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คอื รพ.บาง
กรวย และรพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ) 

     
87,755,678.30       4,500,000.00       4,500,000.00          5.13  

        

        

        
แผนการจดัซื้อ;วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่
ยา และวสัดุครุภณัฑ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (ด้วยเงิน
บำรุงโรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปี
งบประมาณ 2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คือ 
รพ.บางกรวย และ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์
นนทบุรี ) 

43,485,244.00       1,687,848.90       1,687,848.90          3.88  

        

        

        

        
รวม    

254,013,782.58     10,903,277.90      10,903,277.90          4.29  



 

                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวย โทร. 02-4475582-3 ต่อ 8300 

ที ่นบ 0033.301.2/ พิเศษ                                วันที่  28  มิถุนายน 2565 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565  
       (งบดำเนินงาน) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

  ตามท่ีงานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้วา่จังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาอนุมัติและได้นำ
เผยแพร่ 

  บัดนี้ งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 3  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                         (นางสาวพรพินิจ  มณีจักร์) 
                                                                                    เจ้าหน้าที่  
 
 
 
                                                                        (นายไพโรจน์  วิริยะอมรพันธุ์) 
                                                            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 
 

 

 

 



รายละเอียดแนบ (ไตรมาส ที่ 3) 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน)  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  วงเงินงบประมาณ   งบประมาณที่ใช้ไป  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 คิดเป็นร้อย

ละ  

   ที่ได้รับอนุมัติ   บาท  บาท   
แผนจัดซื้อจดัจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงาน
การพยาบาล, กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม, 
กลุ่มงานทันตกรรม, กลุม่งานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, กลุ่มงานโภชนศาสตร์, 
กลุ่มงานรังสีวิทยา, กลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, กลุ่ม
งานเวชกรรมพื้นฟู และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 

   
122,772,860.28       4,715,429.00       4,715,429.00          3.84  

        

        

        

        

        

        

        
แผนการจดัซื้อเวชภณัฑ์ยา (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คอื รพ.บาง
กรวย และรพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ) 

     
87,755,678.30       4,500,000.00       4,500,000.00          5.13  

        

        

        
แผนการจดัซื้อ;วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่
ยา และวสัดุครุภณัฑ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (ด้วยเงิน
บำรุงโรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปี
งบประมาณ 2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คือ 
รพ.บางกรวย และ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์
นนทบุรี ) 

43,485,244.00       1,687,848.90       1,687,848.90          3.88  

        

        

        

        
รวม    

254,013,782.58     10,903,277.90      10,903,277.90          4.29  



                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวย โทร. 02-4475582-3 ต่อ 8300 

ที ่นบ 0033.301.2/ พิเศษ                                วันที่  12   กันยายน 2565 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565  
       (งบดำเนินงาน) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 

  ตามท่ีงานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลบางกรวยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้วา่จังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาอนุมัติและได้นำ
เผยแพร่ 

  บัดนี้ งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 4  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                         (นางสาวพรพินิจ  มณีจักร์) 
                                                                                    เจ้าหน้าที่  
 
 
 
                                                                        (นายไพโรจน์  วิริยะอมรพันธุ์) 
                                                            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง 
                                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบ (ไตรมาสที่ 4) 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน) 

 

 

 

 

โครงการ  วงเงินงบประมาณ   งบประมาณที่ใช้ไป  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 คิดเป็นร้อย

ละ  

   ที่ได้รับอนุมัติ   บาท  บาท   
แผนจัดซื้อจดัจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงาน
การพยาบาล, กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม, 
กลุ่มงานทันตกรรม, กลุม่งานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, กลุ่มงานโภชนศาสตร์, 
กลุ่มงานรังสีวิทยา, กลุ่มงานประกนัสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, กลุ่ม
งานเวชกรรมพื้นฟู และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 

   
122,772,860.28       6,615,429.00       6,615,429.00          5.40  

        

        

        

        

        

        

        
แผนการจดัซื้อเวชภณัฑ์ยา (ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คอื รพ.บาง
กรวย และรพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ) 

     
87,755,678.30       5,500,000.00       5,500,000.00          6.30  

        

        

        
แผนการจดัซื้อ;วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่
ยา และวสัดุครุภณัฑ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง (ด้วยเงิน
บำรุงโรงพยาบาลบาลกรวย) ประจำปี
งบประมาณ 2565 ( รวม  2  โรงพยาบาล คือ 
รพ.บางกรวย และ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์
นนทบุรี ) 

43,485,244.00       2,287,848.90       2,287,848.90          5.30  

        

        

        

        
รวม    

254,013,782.58     14,403,277.90      14,403,277.90         5.70  


