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บ นัทึกข้อความ 
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~อ~.._~ออ~~3ตเผ~~แผนการจัด~~~~ดฺุ_~~~~~~~ม~ณ__~~~๔ 

เรียน ผ ว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 

V 
, 

๑. l,~~~ 

ตามที จ งัหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ~านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) ได้อนุมัติ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สดุ ค่าค~ภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง จำนวน ๙ รายการ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์วงเงินประมาณการแผนจัดซื้อทั้งสิ้น 

๔,๕๓๖,๒๙๒.-บาท (สีล้านห้าแสนสามหมีนหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 

๒. ข อ้เท็จจริง

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิ~ติการจัดซื้อ 

จ ดัจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ ว นัทำการ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ โรงพยาบาลเจริญตลป์ 

ได้อนฺฺม~ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบ~การจัด6~อจัดจ้างฯเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้) 

๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 

กลุ่มงานบริหาร วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ขออนุม~ 

- ประกาศเผยแพร่แผนจัด~จัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทาง เว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

เจริญศิลป์ และเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

เรียน ผ้วู่าราชการจังหวัดสกลนคร 

๘ ๐,=. 

- เหนควรอนฺฺมต 

~-~- 

(~ 

(นายสุทธิวรณ์ คำโสภา) 

น กัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ห วัหน้าเจ้าหน้าที 

(นางสาวทิพวัน บุญวิเศษ) 

เจ้ๅพนักงานพัสดุ 

เจ้าหน้าที 

(นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒ่น์) 

ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

ร กัษาการในตำแหน่ง ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

ปฏิบ~ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 



บ นัทึกข้อความ 

~วนราชการ .โ:วัฺงฺ.ใ^/~เาฺ.นิฺฺ]ลเ~~Q~~~ลป์...ถลุ่ม.ง~บ.ริ-หฺ.าฺ.รใฺ~lป.~ศน่พฺฺ~ _.โท.ร .o.~ ~~~ 

ที ่สน_~~~.๓~๑ /~~/~,~~' ว นัที ~'พ ฤ~j_~ ภัๅัยน''๒๕~๓  ~ ~ 

เ~~ง  ข อ~3 ข อ~3~ม~น~อ~แผน~~~งฺ~~~~~~~ๅ~~~~~~~~~~~ณ~~~ ~ 

เรียน ผ ว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
บ 

๑. เรีองเดิม 

ด ว้ยจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขังหวัดสกลนคร) 

ได้จัดทำแผนเงินบำรุงเพีอจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพีอทดแทนของเดิมทีชำรุดใช้งานไม่ได้และ 

ไวไชไนงานสนับสนุนของหน่วยงาน โดยใช้เงินบำรุงเงินทุนหมุนเวียน~ตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.เจริญศิลป์ 

วงเงินทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๙๒.บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

๑. ครุภัณ่ฑ์การแพทย์ จำนวนเงิน ๑,๕๖๑,๐๐๐ บาท 

๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน ๒๖๒,๕๕๐ บาท 

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๒๗๑,๐๕๐ บาท 

๔. ครุภํณ่ฑ์งานบ้านงานครัว จิานวนเงิน ๔๕,๙๙๐ บาท 

๕. ครุภํณ่ฑโฆษณาและเผยแพร่ จำนวนเงิน ๒๗๒,๔๗๐ บาท 

๖. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

๗. ครุภัณฑไฟฬาฯ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท 

๙. สิง่ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม จำนวนเงิน ๑,๙๕๕,๒๓๒ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๙๒.-บาท (สีล้านห้าแสนสามหมื่นหก~นสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 

๒. ข้อเท็จจริง 

๒.๑ เนื่องจากพระราชป๋'ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร~สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ได้ประกาศราซกิจจานุเบกษา เมีอวันที ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล~งคับใช~นวันที ๒๓ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรั~จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศ 
.,,, 

เผย แพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีกา~ ญชีกลาง 

กำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิดประกาศของหน่วยงานของรัธนั้น เว้นแต่ 

(๑)กรณีที่มีความจ°าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใชไนราชกืารลับ ท~งนี้ตามมาตรา ๕๖ 

(๑) (ค) หรือ (ฦ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดิ่ซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้อง 

ใช้พัสดุโดยฉุกเฦินหรือเป็นพัสดุทีจะขายทอดตลอด ทั ง้นี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีทีเป็นงานจ้างทีปรึกษาทีมีวงเงินค่าจ้างตามทีกำหนดในกฎกระทรวงหรือทีมี 

ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกียวกับความมั่นคงของซาติ ทั ง้นี้ตามมาตรา ๗ (๓) (ข) หรือ (ฦ) 

(๔) กรณีทีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อํสร้างทีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที 

เกียวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนีงและ 

การเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบทีรัฐมนตรีกำหนด 

(๑) (ค) หรือ (ฦ) 



โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด~'อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ ศ ๒๕๖ ส่วนที ๕ การจัด่ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ เมื่อหปวยงานของรั~ได้รับความเห็นชอบวงเงิน 

งบ่ปํระมาณํที่จะใชฯ,นการ~ด่ซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในกวืรพิจารณางบประมาณแล้ว 

ให้เจ้าหน้าทีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัด่~อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐเพีอขอความเห็นชอบ 

ตามมาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัด่~~อจัดจ้างประจำป็ และประกาศ 

เผยแพร่ระบบเครือข'ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรม~ญชีกลาง 

กำหนด ย งัไม่เกิดจึงถือฺปฏิบ~ตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหาร~สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 

๑๒๒ กำหนดว่าให้ระเบียบ~านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ~านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อ~งคับ ประกาศ ข อ้~ญญัติ 

และข้อกำหนดใดๆ เกียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอีนทีไม่อ~ภายใต้ 

บ งัคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ~กนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรั~มนตรีทีเกียวกับ~สดุ การ 

จัดซื้อจัดจ้างหรือกๅรบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไ,~เท่ๅที่ไม่ขัดหรือแย้ง~บ่ 

พระราชบัญณัูตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่อ์ นๆ ตามพระราช~ญญ~ตินฯฺ้ช้~งคับ 

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดิาเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 1TA) กำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่ 

แผนปฏิบ~การจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในระยะเวลา ๓๐ ว นัทำการ หลังจากท่~ด้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้ 

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำน กังานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้จัดทำแผนปฏิ~ติการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย 

แล้ว (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้) 

๓. ระเบียบ/กฎหมาย 

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซี่'อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๑ 

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร~สดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัด่ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ 

๓.๓ เป็นอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที  ่๕๘๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจัง่หวัด ห วัหน้าส่วนราชการประจำังหวัด ห วัห~าส่วนราชการสังกัด 

ส่วนกลาง และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

๔. ข้อพิจารณา/~สนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรด 

๑. เห็นชอบแผนการ~ซ่อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน 

งบประมาณ จำนวน ๔,๕๓~,๒๙๒.-บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) สำหรับ 

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ งัหวัดสกลนคร 

๒. ลงนามในแผนการจัด~'อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพศ.๒๕๖๔จำนวน ๙ ๙ 

รายการวงเงินงบประมาณจำนวน ๔๕๓๖๒๙๒.-บาท(สีล้านห้าแสนสามหมีนหก~นํสองร้อยเก้าสิบสองบาท 

ถ ว้น) การจัด่ซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับโร่งพยาบาลเจริญตลป์ จ งัหวัด่สกลนคร 

มาตรา ๑๑ 



๓. อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ 

จำนวนเงิน ๔,๕๓๖,๒๙๒.-บาท (สีล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสอง วน) ในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและระบบเครือข่ายโรงพยาบาลเจริญศิลป์ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 

สถานที่ปิดประกาศของ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

เรียน ผ้ วู่าราชการจังหวัดสกลนคร 

โปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ ๑ 

ลงนามตามข้อ ๒ และอํุมัติตามข้อ ๓ 

~-·~,(´'~' ~~,/' 

(นายสุทธิวรณ์ คำโสภา) 

น กัจัดการงานทั่วไปชิานาณูการ 

ห วัหน้าเจ้าหน้าที่ 

(นางสาวทิพวัน บุญวิเศษ) 

เจ้าพนักงานพัสดุ 

เจ้าหน้าที่ 

อนุมัติ 

~ 

(นายสัจพงษ์ โซคคติ~ฒ่น์) 

ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

ร กัษาการในตำแหน่ง ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

ปฏิบ~ราชการแทนผู้ว่าราชการจัง่หวัดสกลนคร 

~'อยู่สกล รกัสกล ทำเพื่อสกลนคร'' 



แผนจัดหาคlภัณฑ์และสงก่อสร้าง ด่ อเดิม 
~อมแ,ฒ 

เงินบำรง 
รพ.เจริญ~ลป์ ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ํ,หรับ โรงพยาบาลเจริญi~ลป์ จั งหวัดสกลนคร 



' 

แผนการจัดซื้อครุภัณิ่ฑ์และสิ่งก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม เงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญ~ลป์ ปีงบประมาณ 2564 

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวนเงิน 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 

ครภัณ่ฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 

ครุภัณิ่ฑ์งานบ้านงานครัวิ่ จำนวนเงิน 

ครุภัณ~ท์~ษณาและเผยแพร่ จำนวนเงิน 

ครุภัณิ่ฑ์การเกษตร จำนวนเงิน 

ครุภัณฑ์ไฟฬาฯ จำนวนเงิน 

ครภัณิ่ฑ์ก่อสร้าง จ ๅํนวนเงิน 

ครภัณฑ์ล่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม จำนวนเงิน 

เพื่~โปรดพิจารณาอนุมัติ 

1,561,000 บาท 

262,550 บาท 

271,050 บาท 

45,990 บาท 

272,4:70 บาท 

35,000 บาท 

100,000 บาท 

33,000 บาท 

1,955,232 บาท 

ยอดรวม 4,536,292 บาท 

อนุมต 

i ~ ~ l 

(ลงชือ) ผ้เูสนอ แผน (ลงชือ)  ~  ผ้อูนุมัติแผน 

(นายสุทธิ'r โสภา) (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 

น กัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร กัษาการในตำแหน่ง ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

ปภิบ~ราชการแทนผ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
~,, ~, 



แผนสิ่งก่อสร้างและจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 

ลำด บั รายการ จำนวน งบประมาณรวม หน่วยงาน ห มา ยเหตุ 

i ปรับปรุง องพิเศษ 4 450,000 ผ้ปู่วยใน 

2 จ า้งเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งระบบ i 468,232 บริหาร 

3 ปรับปรุงโครงส้างห้องอุบ~ติเหตุฉุกเฉิน i 130,000 กลุ่มการ 

4 ปรับปรุงหอพระ i 40,000 บริหาร 

5 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม 1-3 i 485,000 ท นัตกรรม 

6 ช่อมหลังคาห้องประชุมเรือนญาติกา 1 202,000 บริหาร 

7 ทำถนนต่อเนื่องเซื่อมเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ i 180,000 บริหาร 

(ลงชือ) 

(นายสุทธิวรณ์ คำโสภา) 

น กัจัดการงานั่วไปซำนาณูการ 

ผ้จูั
ดทำแผน 

รวม 1,955,232.00 

(ลงชื่อ) ~~ __ 

(นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒ่น์) 

ผ้อูิานวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

ร กัษาการในตำแ่ อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

ผู้
เห็นชอบแผน 



แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เงิน uc โรงพยาบาลเจริณู~ลป์ ปีงบประมาณ 2564 

ลำด บํ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ 

i เตียงนวดฝ่าเท้า 1 เตียง 18,500 18,500 แพทย์แผนไทย 

2 เค~อง~ด O,~ O,~ Sat Mobile monitor 1 เค~อง 35 35,000 35,000 LR 

3 เครื่อง Infusion pump 3 เครื่อง 55,000 165,000 กลุ่มการฯ 

il เค~อง~ดO,~monitor(Satmobile) 2 2 เค เค~อง 3, 3,500 7,000 ER 

5 Patient monitor (mobile) 2 เค~อง 15 150,000 300,000 ER 

6 เครื่องชั่งนํ้าหนัก Digitai (แบบตัวเลข) 2 เครื่อง 1,500 3,000 กลุ่มการฯ 

7 Long spinol Brond ครบชุด 2 ชุด 16,500 33,000 ER 

8 เตียงตรวจภายใน i เตียง 22,000 22,000 OPD 

9 รถเ~น~~ง 1 ~ 1 ~น 7 7,500 7,500 OPD 

10 รถเข็นเปลนอน 3 ค นั 19,000 57,000 OPD 

11 เตียงนอนผู้ป่วย ( 3ไกร์ ) 10 เตียง 35,000 350,000 IPD 

12 รถแจกยากิน(พลาสติกABs) 1 ค นั 55,000 55,000 1PD 

13 เค~องSuctionMobile 2 2 เ เค~อง 11 11,000 22,000 PallitiveCare 

14 เครื่องผลิตออกชิเจน ขนาด 5 ลิตร 2 เครื่อง 25,000 50,000 Pallitive Care 

15 เครื่องผลิตออกชิเจน ขนาด io ลิตร i เครื่อง 35,000 35,000 Pal~itive Care 

16 Syring Driver 2 เค~อง 25 25,000 50,000 Pallitive Care 

17 ~นอนลม 4 4 ชุชุด 9,500 38,000 Pallitive Care 

18 เ~ยงนอน~ป่วย ( 2 ไ ( 2 ไก~ ) ) 2 เ~ยง 2 27,000 54,000 Pallitive Care 

19 ถ งัออกซิเจนพร้อมเกย์ (ครบชุด) 3 ชุด 5,500 16,500 Pall~tive Care 

20 Stair station (บันไดฝึกเดินแบบเข้ามุม) i ชุด 40,000 40,000 กายภา~ า~ด 

21 รถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่เครื่องมือทางการแพทย์ i ค นั 35,000 35,000 กายภาพบำ~ด 

22 เครื่องวัด่ความดันโลหิตแบบ Digitai (เด็ก) i เครื่อง 3,500 3,500 กายภาพบำ~ด 



ลำด บั่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ 

23 เครึ่องขูดหินปูนไฟฬา i เครื่อง 20,000 20,000 ท นัตกรรม 

24 เครื่องปั่นอมัลกัมอุดศ่น i เครื่อง 12,000 12,000 ท นัตกรรม 

25 เครื่องหลอมและเครื่องทำความร้อนสำหรับ Gนttapercha i เครื่อง 99,000 99,000 ท นัตกรรม 

26 ต้ แูช่แข็งขนาดเล็ก (สำหรับแช่รักษาสภาพ control) i เครื่อง 30,000 30,000 ช นัสูตร 

27 ลิน้ชักเก็บเอกสาร i ตู้ 3,000 3,000 ช นัสูตร 

รวม 

.´ 

.. 

1,561,000 

ค~ภัณ่ฑ์สำนักงาน 

i พ ดัลมโคจร ขนาด 20 นิ ว้ 10 ต วั 1350 13,500 บริหาร 

2 เก้าอี้สำนักงาน 3 ต วั 1500 4,500 บริหาร 

3 เครื่องขัดพื้น i เครื่อง 20,000 20,000 บริหาร 

4 พ ดัลมติดผนัง 10 ต วั 1,350 13,500 งานแผนฯ 

4 ต้ ลู็อกเกอร์เหล็ก 12 ลิน้ชัก (เก็บเอกสารส่งจังหวัด) i ตู้ 6,500 6,500 หมวดยาน 

5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ต วั 3,500 3,500 หมวดยาน 

6 พ ดัลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิว้ 1 ต วั 750 750 หมวดยาน 

7 เก้าอี้บุนวมมีพนัก 6 ต วั 650 3,900 ห้องบัตร+เวรเปล 

8 เก้า~านักงาน 14 14 ต วั 1,500 21,000 กลุ่มการฯ(รวม) 

9 เก้าอี้บาร์มีโช๊ค 2 ต วั 1,800 3,600 จ่ายกลาง 

io ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ่อง 1 ตู้

., 

6,500 6,500 แพทย์แผนไทย 

11 เครื่องปรับอากาศขนาด24๐๐บีทียู l เครื่อง 32,400 32,400 งานแผนฯ 

12 เครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู i เครื่อง 28,600 28,600 กลุ่มการฯ 

13 เครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู i เครื่อง 32,400 32,400 บริหาร 

14 เครื่องตัด่สติ๊กเกอร์ เฟล็กผ้า i เครื่อง 16,000 16,000 บริหาร(งานโสตฯ) 

15 โต๊ะทิางาน 2 ต วั ~ 6,500 13,000 บริหาร(การเงิน) 



ลำด บั รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ 

16 ต้ลู็อกเกอรไม้ 4 ชัน้ 
2 ~ 2, 2,000 4,000 ผ้ปู่วยนอก 

17 ต้เูหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน 2 ชัน้ 
1 ~ 5, 5,500 5,500 ผ้ปู่วยใน 

18 ตไูมไส่เสื้อผ้าผู้ป่วย 
1 ~ 8, 8,900 8,900 ผ้ปู่วยใน 

19 ตไูม้เก็บสาร าติดผนัง i ตู้ 5,000 5,000 ผ้ปู่วยใน 

20 ตไูม้เก็บของห้องพิเศษ 1-4 4 ~ 2, 2,500 10,000 ผ้ปู่วยใน 

21 ต้ลู็อคเกอรไม้ 4 ชัน้ (เก็บของผู้รับบริการ) 2 ตู้ 2,000 4,000 งานกายภาพ 

22 ต้กูระจกบานเลื่อนเอนกประสงค์ ขนาด 120*90*40) 1 ตู้ 5,500 5,500 งานกายภาพ 

รวม 262,550 

ครฺฺภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

i เครื่องอ่าน smat Card 3 เครื่อง 350 1,050 งานแผน 

2 Printer Thermal 1 เค~อง 10 10000 1๐,๐๐๐ งานแผน 

3 Printer Laserjet 5 เค~อง 35 3500 17,500 งานแผน 

4 Printer Laserjet Multifuntion 2 เค~อง 85 8500 17,000 งานแผน 

5 จอ Momitor 5 เครื่อง 3500 17,500 งานแผน 

6 เครื่องสำรองไฟฬา 10 เครื่อง 2500 25,000 งานแผน 

7 คอมพิวเตอร์ notebook 2 เครื่อง 22,000 44,000 งานแผน 

8 คอมพิวเตอร์ Pc 5 เครื่อง 17,000 85,000 งานแผน 

9 คอมพิวเตอร์แทปเล็ต i เครื่อง 11,000 11,000 งานแผน 

io เครื่อง scan เอกสาร 1 เครื่อง 32,000 32,000 งานแผน 

ii เครื่องอ่านBarcode 3 เส้น 2500 7,500 งานแผน 

12 เครื่องปริ้นท์สติ๊กเกอร์ i เครื่อง 3,500 3,500 ผ้ปู๋วยนอก 

รวม 
271,050 

คโภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

i เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น i เครื่อง 11,000 11,000 ช อ่มบำรุง 



ลำับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ 

2 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง 9,500 9,500 ซ่อมบำรุง 

3 ต้ เูย็นขนาด 5.2 คิว i เครื่อง 4,500 4,500 หมวดยาน 

4 เครื่องทำนํ้าร้อน-นํ้าเย็น 2 เครื่อง 10,000 10,000 บริหาร 

5 เตาอบความร้อน ขนาด 60 ลิตร 1 เครื่อง 5,990 5,990 โรงครัว 

6 ต้ เูก็บเสื้อผ้าแบบ4ประตู l ตู้ 5,000 5,000 แพทย์แผนไทย 

รวม 45,990 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่ 

i เครื่องเสียงกลางแจ้งครบชุด 1 ชุด 150,000 บริหาร 

2 กล้องถ่ายรูป ยีห่้อ NiKon 1 ต วั 22,580 บริหาร 

3 ขาตั้งกล้อง 1 ต วั 2,390 บริหาร 

5 โทรทัศน์สีชนิดแอลอีดี ขนาด 42 นิว้ i เครื่อง 7,500 หมวดยาน 

6 ชุดไมค์ประชุมใช้สายประกอบด้วยเครื่องควบคุมไมล์iiตัว i ชุด 90,000 บริหาร(งานโสตฯ) 

รวม 272,470 

ค~ภัณฑ์การเกษตร 

i ปั ม๊นํ้า 2 ต วั 7,500 14,000 ซ่อมบิารง 

,~ เครื่องตัด่หญ้าแบบสายสะพาย i เครื่อง 11,000 11,000 ซ อ่มบำรุง 

~ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย i เครื่อง 2,000 2,000 หมวดยาน 

4 ปั ม๊ไดรรวร์ขนาด2แรง i ต วั 8,000 8,000 กลุ่มเวชฯ 

35.000 



ลำับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน หปวยงาน หมายเหตุ 

ค~ภัณsท์ใฟฬาฯ 

i เครื่องปัองกันสัญญาณไฟกระชาก (Surge Protector) 2 ต วั 100,000 100,000 ซ่อมบำรุง 

100,000 

ค~ภัณิ่ฑ์ก่อสร้าง 

i เลื่อยโช่ยนต์ 
i เครื่อง 10,000 10,000 ซ อ่มบำรุง 

2 สว่านกระแทกไร้สาย 
i เครื่อง 6,000 6,000 ซ่อมบำรุง 

3 สว่านไร้สาย ขนาด 9.6 v 1 เครื่อง 4,500 4,500 ซ่อมบำรุง 

4 สว่านกระแทกโรตารี่ 3 ระบบ 

i เครื่อง 12,500 12,500 ช่อมบำรุง 

33,000 

รวมทั้งหมด 
2,581,060 

(ลงชื่อ) ,) ~  ~  ผ้จูั
ดทำแผน 

(นายสุทธิวรณ์ คำโสภา) 

น กัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

(ลงชื่อ)  ~  ผ้เูห็นชอบแผน 

(นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒ่น์) 

ผ้อูำ
นวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

ร กัษาการในตำแหน่ง ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
















