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หน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก
(หน่วย : บาท)

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ
รวมทัง้สิ้น 250,952,724.78  109,482,484.28 141,470,240.50 

ครภุัณฑ์ 246,674,644.78   106,392,484.28  140,282,160.50   
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท 69,766,144.78     43,992,484.28    25,773,660.50    
ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท 176,908,500.00   62,400,000.00    114,508,500.00   
ที ดินและสิ งก่อสรา้ง 4,278,080.00       3,090,000.00     1,188,080.00      
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 4,278,080.00       3,090,000.00     1,188,080.00      
ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท

ครภุัณฑ์
ราคาต  ากว่า 1 ล้านบาท -                69,766,144.78     43,992,484.28    25,773,660.50    
1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 5,816,722.50       3,297,878.00     2,518,844.50      
ฝ่ายบรหิารทั วไป 1,076,738.50       989,694.00        87,044.50          
งานบรกิารทั วไปและสิ งแวดล้อม 916,379.00         897,119.00        19,260.00          

1 พัดลมโคจร 1,819.00         1 1,819.00            1 1,819.00           เนื่องจากของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม (คุณชุติพงศ์ฯ 30911)
รายละเอียดครุภัณฑ์
ยีห่้อ Mitsubishi ขนาด 16 นิ้ว

2 รถเข็นขนาดเล็ก 9,630.00         2 19,260.00           2 19,260.00          
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม (คุณชุติพงศ์ฯ 30911) เพือ่มาใช้ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์
รายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานพิธต่ีางๆ และงานดูแลส่ิงแวดล้อม
1.ท าด้วยแสตนเลสเกรด 304 ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสถาบัน
2.รถเข็นของ 2 ชั้น
3.ขนาดตะกร้าบน 50 x75 x 25 ซม.
4.ขนาดตะกร้าล่าง 50 x 75 x 15 ซม.
5.โครงท าด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาด ø2.5 ซม.

6.ที่จบัเข็น 1 ด้าน

สิ งก่อสรา้ง

BOQ

แบบฟอร์มรายละเอียดค าขอเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์
หมวดงบลงทุน
ด้านโรคทรวงอก

รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 1 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์
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7.ใส่ล้อยางตันขนาด 5 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ
8.รับประกัน 1 ปี  9.ผลิตในประเทศไทย

3 เก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก 8,953.00         100 895,300.00         100 895,300.00        เพือ่ทดแทนของเดิมที่ช ารุดและปูองกันความ
:งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม (คุณชุติพงศ์ฯ 30911) เส่ียงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ
รายละเอียดครุภัณฑ์
เก้าอี้แถว พนักพิงที่นั่งเหล็ก งานดีไซน์ ขนาดที่นั่ง 4 ที่นั้ง
กวา้ง 213 เซนติเมตร ลึก 68 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร

หน่วยงานสนาม 24,075.00         24,075.00        
4 เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้กิ่งไม้ชนิดเคร่ืองยนต์ 4,815.00         3 14,445.00           3 14,445.00         เคร่ืองตัดหญ้าแบบก้านแข็งไม่เพียงพอต่อการ

:หน่วยงานสนาม (คุณสรณัฐฯ 30068) ใช้งานรวมถึงต้นไม้พุม่ภายในสถาบัน
รายละเอียดครุภัณฑ์ มีจ านวนมาก

5 เคร่ืองตัดหญ้าก้านแข็ง 9,630.00         1 9,630.00            3 9,630.00           เพือ่ให้การดูแลภูมิทัศน์ภายในสถาบันฯเป็นไป
อยา่งต่อเนื่องและสวยงาม

หน่วยงานระบบบ าบัดน้ าเสีย 67,784.50           67,784.50          
6 เคร่ืองวดัค่าคลอลีน 30,495.00       1 30,495.00           1 30,495.00          เพือ่วดัค่าคลอรีนที่หลงเหลืออยูใ่นน้ า

:หน่วยงานระบบบ าบัดน้ าเสีย (คุณจกัพงษ์ 30071)
รายละเอียดครุภัณฑ์
วดัคลอลีนได้ทั้งแบบ Free และ Total  ช่วงสูง (High Range)
เคร่ืองเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน (Error messages)
พร้อม Cooling Lamp Indicator เพือ่ความแม่นย าของค่า
ที่ได้จากการวดั ฟังชั่นการสอบเทียบโดยผู้ใช้งาน  ปิดเคร่ือง
อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ฟังชั่นเคร่ืองจบัเวลา (Timer)
พร้อม GLP CAL CHECK ยีห่้อ Hanna รุ่น HI96734

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 2 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

7 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 37,289.50       1 37,289.50           1 37,289.50          งานระบบบ าบัดน้ าเสีย ต้องดูแลรักษา
:หน่วยงานระบบบ าบัดน้ าเสีย (คุณจกัพงษ์ 30071) ท าความสะอาดผนังบ่อต่างๆ ใบพัดเติม
รายละเอียดครุภัณฑ์ อากาศและพืน้ที่โดยรอบ ซ่ึงคราบสกปรก
1.แรงดันสูงสุด 160 บาร์ ตะไคร่น้ า ที่ฝังติดแน่นในบางพืน้ที่ การใช้
2.มอเตอร์แบบ Induction Motor ขนาด 4 แรงม้า แปรงขัดท าความสะอาดไม่สามารถเข้าถึง
3.ใช้ไฟ 220-240 V/50 Hz/1 Ph/2800 rpm ซอกแคบๆ อาทิ ใบพัดเติมอากาศจะมี
4.ระบบ Total stop ประหยดัไฟฟูา ลดการสึกหรอของปัม้น้ า ตะไคร่น้ าจบัตัวหนา ซ่ึงท าความสะอาด
ด้วยปล่อยไกปืนเคร่ืองตัดการท างานอัตโนมัติ (Automatic ได้ยาก ส่งผลให้รอบการหมุนของใบพัด
Bypass Vale: ABV) ลดลง ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟูา อีกทั้ง

มอเตอร์และสายพานจะมีอายกุารใช้งาน
งานธรุการ 68,500.00           68,500.00         

8 ถังต้มน้ าไฟฟูาสแตนเลส ขนาด 26 ซ.ม. 9,000.00         5 45,000.00           5 45,000.00         

9 กระติกน้ าร้อนไฟฟูา ขนาด 2.9 ลิตร 1,000.00         4 4,000.00            4 4,000.00           

10 คูลเล่อร์น้ า ขนาด 28 ซ.ม. ความจ ุ18.5 ลิตร 3,200.00         5      16,000.00           5     16,000.00         

11 กระติกน้ าร้อนสุญญากาศ 700.00           5 3,500.00            5 3,500.00           

ฝ่ายพัสดุและบ ารงุรกัษา 2,308,184.00       2,308,184.00     
หน่วยงานไฟฟ้า 99,724.00           99,724.00         

12 ชุดเคร่ืองไฟฟูาแสงสวา่งส ารองฉุกเฉินอาคาร 7 พร้อมติดต้ัง 12,465.50       8 99,724.00           8 99,724.00         ระบบไฟฟูาแสงสวา่งส ารองฉุกเฉินภายใน
:หน่วยงานไฟฟูา (คุณชาย 30117) อาคาร 7 พบวา่มีอุปกรณ์ช ารุดจากอายกุาร
รายละเอียดครุภัณฑ์ ใช้งานต้องซ่อมแซมโดยการเปล่ียนอุปกรณ์
1.เคร่ืองส ารองไฟฟูาฉุกเฉิน ใหม่ตามจดุที่ช ารุดดังนี้
Brand - SUNNY 1.ชั้น B อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
Model - CCU12-180 2.ชั้น 1 อาคาร 7 จ านวน 2 ชุด
Input - 220 Vac. 50 Hz. 3.ชั้น 4  อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
Output - 12 Vac. Load 180w. 4.ชั้น 6 อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
Batter - 12V. 40Ah. 5.ชั้น 7  อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
Back Up Time -2 Hours 6.ชั้น 9 อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
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2.หลอดไฟส่องสวา่ง 7.ชั้น 10 อาคาร 7 จ านวน 1 ชุด
Brand - หลอดไฟยีห่้อ PHILIPS
Model - Master LED 5.5-50W 3000K MR 16 36D
Rated Power - ขนาด 12Vdc./5.5W. ชนิดแสง
Warm White
งานซ่อมบ ารงุ 2,208,460.00       2,208,460.00     

13 ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ กรมพัฒนาพลังงาน ตามที่สถาบันโรคทรวงอกได้รับแจง้อนุมัติ
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอใช้เงินบ ารุงเพิม่ 30% กรอบวงเงินให้การสนับสนุนโครงการการลงทุน

13.1 ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS 746,004.00         746,004.00        การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ
ระยะที่ 3 โดยกรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน

13.2 เคร่ืองปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม 688,380.00         688,380.00        ร้อยละ 70 และให้สถาบันโรคทรวงอกเป็นผู้
จา่ยเงินร้อยละ 30

13.3 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาจากแสงอาทิตยบ์นหลังคา 688,380.00         688,380.00        

14 ติดต้ังราวกันตกสแตนเลส 85,696.00           85,696.00         

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 31,800.00           31,800.00          
งานสิทธแิละสวสัดิการผู้ปุวย 31,800.00           31,800.00          

15 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,450.00         6 20,700.00           6 20,700.00          ใช้ประจ าห้อง 14 ตึก 7 ชั้น 1
:งานสิทธแิละสวสัดิการผู้ปุวย (คุณกาญจน์นภาฯ 30161)

16 เก้าอี้ส านักงาน 1,850.00         6 11,100.00           6 11,100.00          ใช้ประจ าห้อง 14 ตึก 7 ชั้น 1
:งานสิทธแิละสวสัดิการผู้ปุวย (คุณกาญจน์นภาฯ 30161)
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ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 2,400,000.00       2,400,000.00      
17 โปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศเพือ่ใช้ในการบริหารจดัการ 2,400,000.00   1 2,400,000.00       1 2,400,000.00      

ระบบทรัพยากรบุคคลของสถาบันโรคทรวงอก ระบบ ระบบ
:ฝุายทรัพยากรบุคคล 30917 (นพ.สุธนฯ)

2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 15,696,327.50     6,901,800.00     8,794,527.50      
กลุ่มงานศัลยศาสตร ์ 660,300.00         -                  660,300.00        

18 อุปกรณ์ส่องทางเดินหลอดลม (Rigid bronchoscope) 400,000.00     1 400,000.00         1 400,000.00        เนื่องจากทางหน่วยงานศัลยศาสตร์ 
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ (น.พ.ชูศักด์ิฯ 30205) เป็นสถาบันการศึกษา เรียนรู้ ของแพทยแ์ละ

ปัจจบุันมีอยู ่1 

19 กล้องส่องตรวจ 260,300.00     1 260,300.00         1 260,300.00        เนื่องจากสถาบันเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ (น.พ.ชูศักด์ิฯ 30205) บุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครัฐและ
รายละเอียดครุภัณฑ์ ภาคเอกชน เป็นผู้น าเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5mm มุมมอง 30° ในการผ่าตัดปอดโดยใช้กล้องวดีิทัศน์ ปัจจบุัน

กลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด 30240 2,560,000.00     -                 2,560,000.00     
20 เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดีิทัศน์ 620,000.00     1 620,000.00         1 620,000.00        เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจส าหรับผู้ปุวย

(Video Laryngoscope) ที่ใส่ท่อหายใจยากเพือ่ช่วยให้การใส่ท่อ
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด (พ.ญ.เปีย่มลาภฯ 30240) หายใจทั้งแบบสอดผ่านช่องโพรงจมูก
รายละเอียดครุภัณฑ์ หรือช่องคอ
เคร่ืองช่วยใส่ท่อช่วยหายใจส าหรับผู้ปุวยที่ใส่ท่อหายใจยาก
เพือ่ช่วยให้การใส่ท่อหายใจทั้งแบบสอดผ่านช่องโพรงจมูก
หรือช่องคอ
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21 เคร่ืองวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์และปริมาณความ 700,000.00     1 700,000.00         1 700,000.00        เพือ่ติดตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผ่านทางผิวหนัง และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด 30240 ในเลือดผ่านทางผิวหนังผิวหนัง
เพือ่ติดตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์และปริมาณ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผ่านทางผิวหนังผิวหนัง

22 เคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 220,000.00     2 440,000.00         440,000.00        เป็นเคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนพร้อม
(Humdifier With Integrated Flow Generator) เคร่ืองสร้างอุณหภูมิและความชื้นชนิดอัตรา
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด (พ.ญ.เปีย่มลาภฯ 30240) ไหลสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifierwith
รายละเอียดครุภัณฑ์ integrated flow generator) 
เป็นเคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนพร้อมเคร่ืองสร้างอุณหภูมิ สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศ
และความชื้นชนิดอัตราไหลสูงแบบส าเร็จรูป (Humidifier ผสมออกซิเจน
with integrated flow generator) สามารถปรับอัตรา
การไหลของอากาศผสมออกซิเจน

23 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติแบบพกพา 450,000.00     1 450,000.00         450,000.00        เพือ่ตรวจวเิคราะห์ค่าชีวเคมีต่างๆ ซ่ึงจะใช้
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด (พ.ญ.เปีย่มลาภฯ 30240) คู่กับเคร่ืองตรวจวเิคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด
รายละเอียดครุภัณฑ์ อัตโนมัติ แบบพกพา
เพือ่ตรวจวเิคราะห์ค่าชีวเคมีต่างๆ ซ่ึงจะใช้คู่กับเคร่ืองตรวจ
วเิคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ แบบพกพา

24 เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลตัวเลขส าหรับผู้ปุวยหนัก 350,000.00     1 350,000.00         1 350,000.00        ใช้ส าหรับชั่งน้ าหนักดิจติอลแบบตัวเลข
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด (พ.ญ.เปีย่มลาภฯ 30240) ส าหรับผู้ปุวยหนักนอน Admit
รายละเอียดครุภัณฑ์
ใช้ส าหรับชั่งน้ าหนักดิจติอลแบบตัวเลขส าหรับผู้ปุวยหนัก
นอน Admit
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กลุ่มงานอายุรศาสตรห์ัวใจ 4,050,000.00       -                  4,050,000.00      
25 เคร่ืองตรวจวดัแรงดันของหลอดเลือด (Ankle-brachial index) 650,000.00     1 650,000.00         1 650,000.00        เป็นเคร่ืองตรวจวเิคราะห์การแข็งตัวของ

:กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ (น.พ.เกรียรไกรฯ 30920) หลอดเลือดชนิดวดัจากภายนอก เพือ่วเิคราะห์
รายละเอียดครุภัณฑ์ แนวโน้มภาวะความดันโลหิตสูง การเกิดภาวะ
1.ใช้เทคนิคการวดัความดันโลหิตแบบ Oscillometric ความเส่ียงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจ
2.ใช้ระบบไฟฟูากระแสสลับ 100 - 200 โวลท์ โดยมีตัวแปลง เส้นเลือดแขนและขาอุดตัน รวมถึงสมรรถภาพ
กระแสไฟฟูารวมถึงเคร่ืองส ารองไฟ ของหลอดเลือด
3.มีชั้นวา่งเคร่ือง มีล้อเข็น 4 ล้อ สามารถเคล่ือนยา้ยได้สะดวก
4.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญีปุ่นุ ยโุรป หรืออเมริกา
5.มีมาตรฐานความปลอดภัย EN/IEC60601-1

26 เคร่ืองวดัความดันโลหิตชนิดพกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง 100,000.00     6 600,000.00         6 600,000.00        เคร่ืองวดัความดันโลหิตชนิดพกติดตัว
(24 hour Amburlatory Blood Pressure) เพือ่ดูผลตลอด 24 ชั่วโมง โดยเคร่ืองบันทึก
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ (น.พ.เกรียรไกรฯ 30920) จะติดตัวไปผู้ปุวยโดยสะพายหรือคาดไวท้ี่เอว
รายละเอียดครุภัณฑ์ ผู้ปุวย สามารถ ท ากิจวตัรประจ าวนัได้ตาม
เป็นเคร่ืองวเิคราะห์ความดันโลหิตของผู้ปุวย 24 ชั่วโมง ปกติ เมื่อบันทึกครบ 24 ชั่วโมงแล้วสามารถ
ใช้ได้กับไฟฟูา 220 โวลท์ ความถี่ 50 Hz และมีเคร่ืองบันทึก น าเคร่ืองมาส่งข้อมูลไปวเิคราะห์ที่เคร่ือง
ความดันโลหิตชนิดพกพาติดตัวที่สะดวกในการใช้งานจ านวน คอมพิวเตอร์
1 เคร่ือง พร้อมโปรแปรมวเิคราะห์ผลที่สามารถ Install
ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย UsB ได้

27 ระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมระบบวดิิทัศน์ส าหรับ 250,000.00     1 250,000.00         1 250,000.00        
ถ่ายทอดสดสัญญาณสวนหัวใจมาห้องประชุม
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ (น.พ.เกรียงไกรฯ 30920)
รายละเอียดครุภัณฑ์
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28 ลูกโปุงเสริมความดันในหลอดเลือด 25,500.00       100 2,550,000.00       100 2,550,000.00      
(Intra Aortic Ballon Chatheter)
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ (น.พ.เกรียรไกรฯ 30920)
รายละเอียดครุภัณฑ์
1.เป็นสายลูกโปุงส าหรับสวนเส้นเลือดแดงใหญ่เพือ่พยงุหรือ
ประคับประคองหัวใจ
2.สามารถแทงเข้าเส้นเลือดโดยแทงผ่านปลอกน าสาย
(Introducer Sheath) หรือแทงโดยไม่ใช้ปลอกน าสายและ
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วยในการหยดุไหลของเลือด  
3.มีอายใุนการเก็บโดยปราศจากเชื้อเมื่อส่งมอบไม่ต่ ากวา่ 2 ปี

รายละเอียดครุภณัฑ์ หากเคร่ืองเสียจะไม่สามารถให้บริการ

 เป็นเคร่ืองตดัชิน้เนือ้ชนิดมือหมนุทางพยาธิวทิยา   เตรียมสไลด์ H&E และยอ้ม IHC ได้

เพือ่สะดวกต่อการตัดเป็นแผ่นบาง ๆ

กลุ่มงานพยาธวิิทยา 2,010,900.00       1,422,900.00     588,000.00        
 - งานพยาธคิลินิก 74,900.00         74,900.00        

29 ตู้เยน็ ควบคุมอุณหภูมิ 2-8°C 74,900.00       1 74,900.00           1 74,900.00         1.เพือ่ไวเ้ก็บรักษาหลอดบรรจเุลือด และ
:งานพยาธคิลินิก (น.ส.ปุญญาภาฯ 30306) ส่ิงส่งตรวจอื่นๆ (Body fluid) หลังการตรวจ

วเิคราะห์ทุกราย เก็บไวเ้พือ่รอการทบสอบ

 - งานจุลชีววิทยา 988,000.00        498,000.00       490,000.00       
30 ตู้เก็บเสมหะ 498,000.00     1 498,000.00         1 498,000.00        ปัจจบุันมีอยู ่1 เคร่ือง

:งานจลุชีววทิยา (คุณสุมลฯ 30317) ใช้เก็บเสมหะผู้ปุวยเนื่องจากตู้เก่าใช้งาน
รายละเอียดครุภัณฑ์ มานาน 10 ปี และไม่ได้มาตรฐาน
1.เป็นตู้ที่ใช้ส าหรับการเก็บส่ิงส่งตรวจ sputum ชนิด biosafety
cabinet เพือ่ปูองกันการฟุงูกระจายของเชื้อโรคในอากาศ
สู่ส่ิงแวดล้อม
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2.ใช้กับไฟฟูา 220 V.50 Hzพร้อมเบรกเกอร์ปูองกันไฟลัดวงจร
3.โครงสร้างท าจากเหล็กเคลือบสี Epoxy หรือ stainless
เกรด 304 ทั้งภายใน และภายนอก
4.สามารถถอดประกอบหรือเคล่ือนยา้ยได้
5.มีล้อ จ านวน 4 ล้อ สามารถเคล่ือนที่ได้

31 เคร่ืองปัน่ตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 490,000.00     1 490,000.00         2 490,000.00        
:งานจลุชีววทิยา (คุณสุมลฯ 30317)
รายละเอียดครุภัณฑ์
1.เป็นเคร่ืองปัน่ตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิได้ชนิดต้ังโต๊ะ
ที่สามารถรองรับหัวปัน่ ได้ทั้งแบบ Fixed Angel Rotor,
Microplate Rotor และ Swing Bucket Rotor
2.ใช้กับไฟฟูา 200 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

 - งานธนาคารเลือด 948,000.00        850,000.00       98,000.00         
32 ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ือเขยา่แบบต้ังโต๊ะ 850,000.00     1 850,000.00         1 850,000.00        เนื่องจากตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเขยา่ 

ขนาด 96 ถุง ห้องปฏิบัติการมีอายกุารใช้งานนาน
:งานธนาคารเลือด (คุณชุติมาฯ 30971) สภาพทรุดโทรม ท าให้มีผลกระทบต่อการ

เก็บและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือด

33 เคร่ืองปัน่ตกตะกอน 98,000.00       1      98,000.00           1     98,000.00          อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนการใช้งาน
เมื่อมีปริมาณงานเพิม่ขึ้น อาจไม่ทันกับการ

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 630,000.00        275,000.00       355,000.00       
34 หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคล่ือนที่ได้ พร้อมแผ่นความร้อน 100,000.00     1 100,000.00         1 100,000.00        ใช้ทดแทนเคร่ืองเก่าที่ช ารุดบ่อย ซ่ึงผ่าน

12 แผ่น การใช้งานมามากกวา่ 10 ปี เป็นเคร่ืองมือ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) ใช้เพือ่การรักษาแก่ผู้ปุวยชนิดความร้อนต้ืน

ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่และมีปริมาณการใช้

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 9 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์
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35 เคร่ืองวดัอัตราการเต้นหัวใจชนิดสายคาดอกและนาฬิกา 10,000.00       2 20,000.00           2 20,000.00         ใช้ทดแทนเคร่ืองเก่า 2 เคร่ือง ซ่ึงเส่ือมสภาพ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) ตามระยะซ่ึงมีระยะเวลาเส่ือมประมาณ

36 อ่างแช่พาราฟิน เป็นอ่างต้นพาราฟินส าหรับผู้ปุวยกายภาพบ าบัด 100,000.00     1 100,000.00         1 100,000.00        มีผู้มารับบริการที่มีอาการปวดตามข้อมือ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) ข้อเท้าจ านวนมากขึ้น ของเก่าผ่านการใช้งาน

มานานกวา่ 10 ปี มีการเส่ือมสภาพ ใช้เวลา

37 เคร่ืองวดัค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 55,000.00       5 275,000.00         5 275,000.00        อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปุวยที่รับการ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) รักษาทางกายภาพบ าบัด ทั้งผู้ปุวยในและ

ผู้ปุวยนอก ซ่ึงปัจจบุันอุปกรณ์ที่มีอยูเ่ร่ิมมี
38 เคร่ืองตรวจวดัความดันสูงสุดขณะหายใจเข้าและออก 55,000.00       2 110,000.00         1 55,000.00         1 55,000.00          ใช้ทดแทนเคร่ืองเดิมที่ช ารุดและซ่อมแซม

:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) หลายคร้ัง เคร่ืองมือใช้มาประมาณ 3-4 ปี

39 เคร่ืองดูดเสมหะไฟฟูาชนิดเคล่ือนทีได้ 25,000.00       1 25,000.00           1 25,000.00          เป็นเคร่ืองมือที่ไม่เคยซ้ือมาก่อนใช้ส าหรับ
:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู (30330) ผู้ปุวยโรคปอดและหัวใจที่มีภาวะเสมหะ

กลุ่มงานทันตกรรม 173,127.50        62,000.00        111,127.50       
40 พัดลมระบายอากาศ จ านวน 7 ชุด 39,857.50       1 39,857.50           1 39,857.50          กลุ่มงานทันตกรรมประสบปัญหาอากาศ

:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340) งาน งาน ไม่ถ่ายเทภายในหน่วยงานและบริเวณห้อง
รายะละเอียดครุภัณฑ์ ท าฟันผู้ปุวย อันเป็นผลเสียต่อสุขภาพของ
 - พัดลมระบายอากาศชนิดฝังกระจกขนาด 6 นิ้ว จ านวน 7 เคร่ือง บุคลากรภายในหน่วยงาน
 - งานเจาะกระจกเพือ่ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ จ านวน 7 จดุ
 - งานติดต้ังสวทิซ์เพือ่เปิด/ปิด พัดลมระบายอากาศ จ านวน 7 จดุ

41 หัวขูดหินปูน P10 1,500.00         30 45,000.00           30 45,000.00         เพือ่ทดแทนเคร่ืองที่ช ารุด และให้เพียงพอ
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340) ต่อการใช้งาน
รายละเอียดครุภัณฑ์
1.เป็นหัวขุดหินปูน ส่วนปลายที่กระแทกหินปูน มีลักษณะกลม
โค้ง เหมือนรูปเคียว ปลายแหลม
2.มีท่อส าหรับเปรยน์้ า ลงบนปลายของหัวขูด น้ าสามารถ
ไหลผ่าน ได้อยา่งต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท างาน
3.ส่วนท้ายของหัวขูด มีแผ่นแม่เหล็กแบบยาว เรียงซ้อนทับกัน
จ านวนหนึ่ง ท าหน้าที่เปล่ียนพลังงานไฟฟูาให้เป็นพลังงานกล

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 10 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์
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เกิดคล่ืนการส่ันส่งผ่านไปที่ส่วนหัวใจ ท าให้ส่วนหัวเกิดการส่ัน
ด้วยความถี่ 25K
4.มี O - Ring กันน้ าร่ัวจากกระบอกด้าม HAND PIECE บริเวณ
ใกล้ด้านจบัหัวขูด

42 หัวทิปส าหรับขูดหินปูน 10P 2,060.00         1 2,060.00            1 2,060.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

43 หัวทิปส าหรับขูดหินปูน 10Z 3,650.00         1 3,650.00            1 3,650.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

44 หัวทิปส าหรับขูดหินปูน 1S 2,060.00         6 12,360.00           6 12,360.00          เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

45 ประแจถอดหัวทิปส าหรับขูดหินปูน (WRENCH) 600.00           7 4,200.00            7 4,200.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

46 ด้ามจบัหัวทิปงานขูดหินปูน HP P5 LED 17,000.00       1 17,000.00           1 17,000.00          เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

47 เคร่ืองมือส าหรับขูดเนื้อเยือ่ในเบ้าฟัน 2,430.00         2 4,860.00            2 4,860.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์
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48 หัวขูดหินปูนส าหรับเคร่ืองขูดหินปูนชนิดไฟฟูา ในระบบ 3,000.00         3 9,000.00            3 9,000.00           เพือ่ทดแทนเคร่ืองช ารุด และให้เพียงพอ
Magnetostirctive ต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

49 เคร่ืองมือส าหรับแซะรากฟัน 2,340.00         2 4,680.00            2 4,680.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

50 ข้อต่อส าหรับหัวกรอเร็ว 4,000.00         2 8,000.00            2 8,000.00           เพือ่ทดแทนเคร่ืองช ารุด และให้เพียงพอ
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340) ต่อการใช้งาน
รายละเอียดครุภัณฑ์

51 หัวทิปส าหรับงานรักษารากฟัน ET 8D 3,170.00         2 6,340.00            2 6,340.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

52 หัวทิปส าหรับงานรักษารากฟัน ET 20D TIP 2,000.00         2 4,000.00            2 4,000.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

53 หัวทิปส าหรับงานรักษารากฟัน ET 18D TIP 3,060.00         2 6,120.00            2 6,120.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

54 หัวทิปส าหรับงานรักษารากฟัน IRRISAFE 20 ยาว 21 มม. 3,000.00         1 3,000.00            1 3,000.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์
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55 หัวทิปส าหรับงานรักษารากฟัน IRRISAFE 21 มม. 3,000.00         1 3,000.00            1 3,000.00            เพือ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
:กลุ่มงานทันตกรรม (ท.พ.สรชัยฯ 30340)
รายละเอียดครุภัณฑ์

กลุ่มงานรงัสีวิทยา 701,000.00        701,000.00       -                 
56 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับวนิิจฉัยภาพเอกซเรยดิ์จติอล

ความละเอียดสูงไม่น้อยกวา่ 6 ล้านพิกเซล 701,000.00     1 701,000.00         1 701,000.00        

กลุ่มงานเภสัชกรรม 77,600.00         20,500.00        57,100.00         
57 แทงค์สแตนเลสขนาด 500 ลิตร พร้อมฝาปิดและฐานรอง 14,000.00       1 14,000.00           1 14,000.00         ทดแทนของเดิมที่ช ารุดร่ัวซึม

:กลุ่มงานเภสัชกรรม

58 ชั้นวางของสแตนเลส 6ชั้น  ขนาดโดยประมาณ 90x90x180ซม. 21,000.00       1      21,000.00           1     21,000.00          แทนชั้นเหล็กประกอบเอง/ปัญหาสนิมและ
:กลุ่มงานเภสัชกรรม เชื้อรา

59 โต๊ะสแตนเลส ขนาดโดยประมาณ 180x60x80 ซม. 9,100.00         1 9,100.00            1 9,100.00            โต๊ะส าหรับผสมยาแทนโต๊ะไม้ประกอบเอง/
:กลุ่มงานเภสัชกรรม ปัญหาช ารุด การท าความสะอาดและเชื้อรา

60 โต๊ะสแตนเลส ขนาดโดยประมาณ 150x130x75 ซม. 17,000.00       1 17,000.00           1 17,000.00          โต๊ะส าหรับแบ่งบรรจยุาแทนโต๊ะไม้
:กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกอบเอง/ปัญหาการท าความสะอาด

เชื้อรา

61 รถเข็นสแตนเลสส าหรับตากเคร่ืองแก้วและอุปกรณ์เตรียม 10,000.00       1 10,000.00           1 10,000.00          แทนโต๊ะไม้ประกอบเอง/ปัญหาช ารุด
ยาแบบตะกร้า ขนาดโดยประมาณ 45x30x80 ซม. การท าความสะอาดและเชื้อรา
:กลุ่มงานเภสัชกรรม

62 เคร่ืองชั่งสารเคมี 120gmx0.01gm 6,500.00         1 6,500.00            1 6,500.00           ทดแทนเคร่ืองเดิมที่ช ารุด 
:กลุ่มงานเภสัชกรรม (อายกุารใช้งาน6 ป)ี
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กลุ่มงานโภชนศาสตร ์ 130,400.00        82,400.00        48,000.00         
งานโภชนบรกิาร 82,400.00         82,400.00        -                 

63 ตู้แช่เยน็ - แช่แข็ง 47,400.00       1 47,400.00           1 47,400.00         ทดแทนเคร่ืองเดิม ที่อายกุารใช้งานมานาน
:งานโภชนบริการ  (คุณพัชรียฯ์ 30370)
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
ตู้แช่เยน็ - แช่แข็ง ความจ ุ39 คิว 
ช่องแช่เยน็ แบบ 2 บานประตู
มีช่องฟรีสแยก 2 ช่อง
อุณหภูมิช่องเยน็ +2 -+8 องศาC°
ติดต้ังที่ งานโภชนบริการชั้น 2

64 รถเข็นใส่อาหารปรุงส าเร็จ 7,000.00         5 35,000.00           5 35,000.00         ปัจจบุันมีอยู ่8 คัน อายกุารใช้งาน 7 ปี
:งานโภชนบริการ  (คุณพัชรียฯ์ 30370)
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
รถเข็นแสนเลส
รถส่ีเหล่ียมจตุรัส มีที่จบัเข็น 1 ด้าน
มีล้อ 4 ล้อ
ติดต้ังที่ งานโภชนบริการชั้น 1

งานโภชนวิชาการ 48,000.00         48,000.00         
65 เคร่ืองวดัวเิคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย 16,000.00       3 48,000.00           3 48,000.00          

(Tanita รุ่น RD953)
งานโภชนวชิาการ (คุณกฤษฎาฯ 30947)
รายละเอียดครุภัณฑ์
 - วดัเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
 - วดัเปอร์เซ็นต์รวมของน้ าในร่างกาย (Total Body Water)
 - วดัระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวยัวะภายในช่องท้อง
(Visceral Fat)
 - วดัมวลกระดูก (Bone Mass)
 - วดัมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
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 - บอกระดับกล้ามเนื้อ (Muscle Quality)
 - บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพืน้ฐานและอายเุทียบ
(BMR & Metabolic Age)
 - บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
 - บันทึกข้อมูลส่วนตัวได้ 4 คน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ 4,703,000.00     4,338,000.00    365,000.00       
 - งานระบบคอมพิวเตอร์ 4,698,000.00     4,338,000.00    360,000.00       

66 โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่สนับสนุนระบบ 4,698,000.00       4,338,000.00     360,000.00        
สารสนเทศงานโรคหัวใจและปอด เพือ่พัฒนาระบบสุขภาพ
ประชาชน
1.1เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000.00       140 2,240,000.00       140 2,240,000.00     1.1ซ้ือทดแทนเคร่ือง PC เก่าโครงการปี
(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 2554 จ านวน 140 เคร่ือง
1.2เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 2 30,000.00       20 600,000.00         20 600,000.00        1.2ซ้ือทดแทนเคร่ือง PC เก่าโครงการปี 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 2554 จ านวน 20 เคร่ือง
1.3ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800.00         160 608,000.00         160 608,000.00        1.3เป็นระบบปฏิบัติการ windows ที่ติดต้ัง
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊แบบสิทธกิารใช้งานประเภท กับเคร่ือง PC ในโครงการนี้
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1.4เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 15,000.00       30 450,000.00         30 450,000.00        1.4จดัหาทดแทนเคร่ือง Printer เก่า
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) โครงการปี 2554 จ านวน 27 เคร่ือง
1.5เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Priter แบบแคร่ส้ัน 22,000.00       20 440,000.00         20 440,000.00        1.5จดัหาเพิม่ประสิทธภิาพการบริการ

และใช้งานของหน่วยงานบริการและ
หน่วยงานสนับสนุน

1.6สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบ์ริการ 18,000.00       20 360,000.00         20 360,000.00        1.6จดัหาเพิม่ประสิทธภิาพการบริการ
แบบที่ 1 และใช้งานของหน่วยงานบริการและ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ (นพ.เอนกฯ 30388) สนับสนุน
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 - งานห้องสมุด (พ.บุญจงฯ 30387) 5,000.00           5,000.00          
67 โต๊ะท างานเจา้หน้าที่ (บรรณารักษ)์ 5,000.00         1 5,000.00            1 5,000.00            เนื่องจากรับเจา้หน้าที่บรรณารักษ์ใหม่

เข้ามาปฏิบัติงาน

3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 36,666,460.28    30,240,060.28  6,426,400.00     
 - กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30903 36,666,460.28    30,240,060.28  6,426,400.00     

68 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ และระบบไหลเวยีนโลหิตส าหรับ 550,000.00     6 3,300,000.00       6 3,300,000.00     หอผู้ปุวยกึ่งวกิฤต 7/9 จ าเป็นต้องใช้กับ
หอผู้ปุวยกึ่งวกิฤต ผู้ปุวยหลังผ่าตัด ของเดิมที่มีอยูใ่ช้งานมากกวา่
(EKG/NIBP/SdpO2/IBPX2Temp.) 15 ปี เร่ิมช ารุดบ่อยคร้ัง
(7/9 Inter)

69 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจส าหรับหอผู้ปุวยหนัก RCU 900,000.00     7 6,300,000.00       7 6,300,000.00     หอผู้ปุวยหนัก RCU มีการปรับปรุง
(Bedside monitor) หอผู้ปุวยใหม่และเนื่องจากผู้ปุวยมีความ
(RCU) ยุง่ยากซับซ้อนมากขึ้น การเฝูาระวงัและ

ติดตามอาการผู้ปุวยโดยเคร่ืองมือที่ทันสมัย

70 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว 250,000.00     5 1,250,000.00       5 1,250,000.00      ผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจและผู้ปุวยโรคหัวใจ
(Dual chamber Pacemaker) ที่มารับบริการในหอผู้ปุวยหนัก ICU และ
(CCU=3, ICU=2) CCU ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจงัหวะจ าเป็น

ต้องใช้ต่อเนื่องเมื่อผู้ปุวยยา้ยไปตึก ท าให้
71 เตียงไฟฟูาส าหรับผู้ปุวยวกิฤตพร้อมเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 550,000.00     1 550,000.00         1 550,000.00        เนื่องด้วยหอผู้ปุวยหนัก RCU มีผู้ปุวยบางราย

(RCU) ที่มีน้ าหนักเกิน 100 กิโลกรัม แพทยม์ีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ าหนักในการค านวณ Dose ยา

72 เตียงไฟฟูา 120,000.00     52 6,240,000.00       52 6,240,000.00     เพือ่ใช้ให้บริการผู้ปุวยห้องพิเศษ อาคาร 6
(6/2=8, 6/3=1, 7/9=11, หัวใจ=23, ปอด=9) อาคาร 7 และอาคาร 2 ของเดิมที่ใช้อยูช่ ารุด

ไม่สามารถซ่อมได้ และไม่มีอะไหล่ อายกุาร
ใช้งานมากกวา่ 12 ปี
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73 เตียงไฟฟูาส าหรับผู้ปุวยวกิฤต 350,000.00     6 2,100,000.00       6 2,100,000.00     เพือ่ใช้ให้บริการผู้ปุวยวกิฤต/กึ่งวกิฤต
:กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน ของเดิมที่ใช้อยูช่ ารุด ไม่สามารถซ่อมได้
(IICU=6, 6/2 Inter=4, RCU=2)(อีก 6 เคร่ืองของบสปสช.) และไม่มีอะไหล่ อายกุารใช้งานมากกวา่ 

73.1 หมายเหตุ ใช้เงินบ ารุงสมทบงบสปสช. จ านวน 94687.28 บาท 94,687.28       94,687.28           94,687.28         10 ปี
(ได้รับจดัสรรงบสปสช.จ านวน 6 เตียง เป็นเงิน 2,005,312.72บาท)

74 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาชนิด 2 เฟด (Defibrillator) 400,000.00     3 1,200,000.00       3 1,200,000.00     เพือ่ทดแทนเคร่ืองเดิมที่เส่ือมสภาพของ
(6/2, IICU, ICCU) หอผู้ปุวย 6/2 หอผู้ปุวยกึ่งวกิฤต และ

7/8 Inter

75 เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟูาหัวใจชนิด 12 ลีด 300,000.00     6 1,800,000.00       6 1,800,000.00     ใช้ตรวจคล่ืนไฟฟูาหัวใจผู้ปุวยเพือ่ใช้วนิิจฉัย
(6/2, 7/9, 7/8, CCU, OPD200, ER) อาการ และให้การรักษาปัจจบุันมีเคร่ือง

ที่ใช้อยูม่ีอายกุารใช้งานมากกวา่ 10-15 ปี
76 เคร่ืองดูดสารคัดหล่ังจากทรวงอกชนิดแรงดันต่ า 80,000.00       4 320,000.00         4 320,000.00        ผู้ปุวยหลังผ่าตัดปอดทุกราย การฟืน้ฟูร่างกาย

(Low Pressure Suction) หลังผ่าตัดเป็นส่ิงส าคัญเพือ่ลดภาวะ
(6/2=2, 6/3=2) แทรกซ้อน ในผู้ปุวยที่ยงัมีสายระบายทรวงอก

ขณะเดินออกก าลังกายจ าเป็นต้องต่อเคร่ือง

77 เคร่ืองพ่นละอองยาแบบ Micropump Nebulizer 85,000.00       6 510,000.00         6 510,000.00        ใช้ประกอบกับเคร่ืองช่วยหายใจเพือ่ใช้พ่นยา
(ICU=4 CCU=2) Nebulizer เข้าทางท่อช่วยหายใจผู้ปุวย

เพือ่ช่วยให้ผู้ปุวยได้รับยาพ่นอยา่งมี
78 รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart) 85,000.00       3 255,000.00         3 255,000.00        ใช้ทดแทนรถคันเดิมที่เป็นรุ่นเก่าที่มีอายุ

(ICU, CCU, ER) การใช้งานมากกวา่ 15 ปี ซ่ึงรถคันใหม่จะมี
ช่องใส่เคร่ืองมืออุปกรณ์แยกเป็นหมวดหมู่

79 เคร่ืองให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดด าอัตโนมัติ 55,000.00       26 1,430,000.00       26 1,430,000.00     ใช้ทดแทนเคร่ืองที่เส่ือมสภาพ ที่มีอายุ
(Syringe Pump) การใช้งานมากกวา่ 10 ปี
(6/2=2, 6/3=2, ICU=10, CCU=2, CV=2, 7/6=2,
7/7=2, 7/8=2, 6/4=2)
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80 เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทาง 65,000.00       14 910,000.00         14 910,000.00        เนื่องจากหอผู้ปุวยหนัก และหอผู้ปุวย
หลอดเลือดด าอยา่งต่อเนื่อง (Infusion Pump) มีผู้ปุวยที่ต้องให้ยา/สารละลายหลายชนิด
(ICU=8, CCU=3, 7/8=3) ในเวลาเดียวกันและจ าเป็นต้องใช้เคร่ือง

ควบคุมการให้ยาแบบอัตโนมัติ เพือ่ให้ผู้ปุวย
81 เคร่ืองวดัปริมาตรอากาศลมหายใจเข้า - ออก 50,000.00       1 50,000.00           1 50,000.00         เนื่องจากหอผู้ปุวย หนัก CCU มีผู้ปุวยที่

(Spirometer) ใส่ท่อช่วยหายใจในระยะวกิฤตจ านวนมาก
(CCU) ปัจจบุันเคร่ืองวดัปริมาตรอากาศลมหายใจ

เข้า - ออก ที่มีอยูอ่ายกุารใช้งานมากกวา่
82 เคร่ืองพ่นยา 7,000.00         11 77,000.00           11 77,000.00         เคร่ืองพ่นยาที่มีอยูอ่ายกุารใช้งานมากกวา่

(6/2=1, 6/3=1, 2/3=3, 2/4=3 ,2/5=3) 2 ปี และมีปริมาณการใช้เคร่ือง/วนั มากกวา่
20 คร้ัง/วนั จงึขอซ้ือมาแทนเคร่ืองที่ช ารุด

83 เคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนอัตรการไหลสูง 250,000.00     6 1,500,000.00       6 1,500,000.00      ใช้กับผู้ปุวยโรคระบบหายใจที่จ าเป็นต้องใช้
(Humidfier with Integrated Flow Generator) ออกซิเจนที่มีระดับความเข้มต่ า เคร่ืองนี้
(RCU) จะช่วยควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจน

84 เคร่ืองวดัความดันโลหิตชนิดสอดแขน 80,000.00       1 80,000.00           1 80,000.00         ทดแทนของเดิมอายกุารใช้งาน > 5 ปี
(งานการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน) ช ารุด ส่งซ่อมไม่ได้ (ส่งคืนพัสดุ)

85 อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope set) 18,000.00       13 234,000.00         1 18,000.00         12 216,000.00        ใช้ทดแทนของเดิมที่หน่วยฉุกเฉิน 1 ชุด
(งานการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน) และเพือ่ใช้ออกหน่วยฉุกเฉินภายนอก

86 เคร่ืองรับ-ส่งโทรสาร 12,000.00       2 24,000.00           2 24,000.00         ใช้รับ-ส่งเอกสารของผู้ปุวยจากรพ.ต่างๆ
(งานการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน) ที่ต้องการส่งมารับการรักษาที่สถาบัน

โรคทรวงอก เคร่ืองที่มีปัจจบุันช ารุด
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87 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการ 650,000.00     5 3,250,000.00       3 1,950,000.00     2 1,300,000.00      เนื่องด้วย RCU มีเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ร่ัวไหลของก๊าซอัตโนมัติ ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการร่ัวไหล
CCU=2, RCU=3 ของก๊าซอัตโนมัติ (Bi PAP) ช ารุดหลายเคร่ือง

เนื่องจากมีอายกุารใช้งานประมาณ 10 ปี
88 เคร่ืองตรวจวดัอัตราการแข็งตัวของเลือด 270,000.00     1 270,000.00         1 270,000.00        หอผู้ปุวยหนัก ICU มีผู้ปุวยหลังผ่าตัดที่จ าเป็น

(ACT) ต้อง OnECMO เป็นเวลาหลายวนั ซ่ึงจ าเป็น
เคร่ือง ACT วดัค่าการแข็งตัวของเลือด
ในช่วงที่ On ECMO เพือ่วางแผนและให้การ
รักษา ปัจจบุันไม่มีเคร่ืองใช้ ต้องยมืเคร่ือง

89 รถเข็นใส่ของ Stainless 20,000.00       2 40,000.00           2 40,000.00          ใช้ส าหรับใส่อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องผ่าตัด
(หน่วยงานผู้ปุวยผ่าตัด) เพือ่เข็นไปเพือ่ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ

ของเดิมที่มีอยูไ่ม่เพียงพอต่อการใช้งาน
90 เก้าอี้บุนวม สีด า 2,500.00         7 17,500.00           7 17,500.00         ใช้ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้

(หน่วยงานผู้ปุวยผ่าตัด)
91 รถเข็นใส่ยาและอุปกรณ์ 80,000.00       3 240,000.00         3 240,000.00        ใช้ทดแทนรถคันเดิมที่ใช้งานมานาน 

(งานการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน) ซ่ึงแต่ละคันมีอายกุารใช้งานมากกวา่ 10 ปี
และไม่สะดวกในกรณีใช้งานเร่งด่วน

92 เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกาย ชนิดวดัทางหู 1,000.00         4 4,000.00            4 4,000.00           เพือ่ใช้ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน
(งานการพยาบาลผู้ปุวยนอกโรคปอด) มากกวา่ 4 ปี

93 ตู้สแตนเลสส าหรับเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 45,000.00       2 90,000.00           2 90,000.00          หน่วยจา่ยกลางมีอุปกรณ์ประเภทผ้าและ
ขนาดยาว x สูง x ลึก = 190 x 190 x 50 เซนติเมตร ซองบรรจเุวชภัณฑ์ส าหรับปราศจากเชื้อ
มีชั้นวางภายใน 4 ชั้น ปัจจบุันมีการจดัเก็บในตู้ไม่ พบวา่มีฝุุน
(หน่วยจา่ยกลาง) ละออง และความชื้นผ้าเป็นเชื้อรา ยากต่อ

การท าความสะอาดดังนั้น เพือ่ลดปัญหา
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94 ตู้สแตนเลสส าหรับเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 41,800.00       1 41,800.00           1 41,800.00          หน่วยจา่ยกลางมีอุปกรณ์ประเภทผ้าและ
ยาว x สูง x ลึก = 170 x 190 x 50 เซนติเมตร ซองบรรจเุวชภัณฑ์ส าหรับการท าปราศจาก
มีชั้นวางภายใน 3 ชั้น เชื้อ ปัจจบุันมีการจดัเก็บในตู้ไม้ พบวา่
(หน่วยจา่ยกลาง) มีฝุุนละออง และความชื้นผ้าเป็นเชื้อรา

ยากต่อการท าความสะอาด ดังนั้น เพือ่ลด

95 เก้าอี้เอนกประสงค์ 1,200.00         10 12,000.00           10 12,000.00         เนื่องจากเก้าอี้เดิมเบาะนั่งและพนักพิงช ารุด
(หน่วยจา่ยกลาง) ส่งซ่อมแล้วไม่สามารถซ่อมได้

96 โต๊ะท างานเจา้หน้าที่
 - ระดับหัวหน้างาน 8,800.00         2 17,600.00           2 17,600.00          งานพัฒนาวชิาชีพการพยาบาลมีหัวหน้า
(งานพัฒนาวชิาชีพการพยาบาล) เพิม่ขึ้น 2 ต าแหน่ง คือ

 - งานพัฒนาวชิาชีพการพยาบาล

97 เคร่ืองท าระบบน้ า RO ที่ใช้ส าหรับเคร่ืองฟอกไตเทียม 450,000.00     1 450,000.00         1 450,000.00        เคร่ืองที่มีอยูใ่นหอผู้ปุวยหนัก ICU มีอายุ
(ICU) การใช้งานมากกวา่ 15 ปี จ าเป็นต้องจดัซ้ือ

มาทดแทนของเดิม เพือ่ให้มีความพร้อม

98 ตะแกรงสแตนเลสวางขวดระบายทรวงอกชนิด 4 ช่อง 1,900.00         24 45,600.00           24 45,600.00          ผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจและปอดสายระบาย
(6/2=8, 6/3=3, ICU=10, RCU=2, CCU=1) ทรวงอก 1-3 สาย ซ่ึงต้องใช้ตะแกรงวางขวด

ชนิด 2 - 6 ช่อง เดิมตะแกรงที่มีอยูจ่ะเป็น

99 ตะแกรงสแตนเลสวางขวดปัสสาวะชนิด 2 ขวด 1,000.00         40 40,000.00           40 40,000.00          ตึก 6/2,6/3,3/2,2/4 และ2/5 ในผู้ปุวย
(6/2=12, 6/3=13, 2/3=5, 2/4=5, 2/5=5) ที่ต้องบันทึกการเข้า-ออก ของสารน้ าและ

ปัสสาวะ ต้องมีการตวงปัสสาวะของผู้ปุวย
100 รถเข็นผู้ปุวยแบบล็อคล้อได้พร้อมเสาน้ าเกลือ 9,000.00         4 36,000.00           4 36,000.00          ตึก6/3และ7/9 จ าเป็นต้องใช้รถเข็นผู้ปุวย

(6/3=2, 7/9=2) ไปท าหัตถการ ตรวจร่างกายนอกหน่วยงาน
หรือเข็นเข้าห้องน้ าที่มีอยูจ่ านวน 6 คัน
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101 รถเข็นผู้ปุวยสแตนเลส พืน้นั่งเจาะรูส าหรับถ่ายมีเบาะ 9,000.00         3 27,000.00           3 27,000.00          เพือ่ใช้ในผู้ปุวยที่ต้องนั่งขับถ่ายบนรถปัจจบุัน
ฟองน้ า ที่มีอยูม่ีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ
(6/3=1, 7/9=2)

102 รถเข็นของเอนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น 5,900.00         16 94,400.00           16 94,400.00          ใช้ส าหรับวางอุปกรณ์ท าหัตถการท าแผลและ
(6/2=2, 6/3=2, 7/9=5, ICU=5, CCU=2) และเช็ดตัวผู้ปุวยเพือ่ให้มีหมุนเวยีนเพียงพอ

ต่อการใช้งาน

103 เก้าอี้ส านักงานที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ าหนานุ่ม 3,000.00         26 78,000.00           26 78,000.00          เก้าอี้นั่งส าหรับใช้งานที่มีอยูม่ีสภาพเก่าช ารุด
ขาพลาสติก 5 แฉก ส าด า และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(ICU=20, CCU=6)

104 ตู้เยน็ ขนาด 5 คิว 6,000.00         3 18,000.00           3 18,000.00         ตึก ICU, CCU, RCU ใช้เก็บอาหารของผู้ปุวย
(ICU, CCU, RCU) ทดแทนเคร่ืองปัจจบุันที่ช ารุดและซ่อมไม่ได้

105 ถังต้มน้ าไฟฟูา ขนาด 20-22 ลิตร 10,000.00       4 40,000.00           4 40,000.00         ตึก ICU, CCU ใช้ต้มน้ าร้อนไวส้ าหรับผสมน้ า
(ICU=1, CCU=1, 7/9=1) ,7/6 เช็ดตัวให้กับผู้ปุวย ฉ,ธ7/9 ใช้ต้มน้ าให้ผู้ปุวย

สามัญด่ืม ซ่ึงมีสภาพเก่าใช้งานมากกวา่ 5 ปี

106 กระติกน้ าร้อนไฟฟูา ขนาด 1.5 ลิตร 750.00           8 6,000.00            8 6,000.00           ตึก ICU, CCU และตึก 7/9 ใช้ต้มน้ าด่ืมให้
(ICU=1, 7/9=5, CCU=2) ผู้ปุวยและใช้ผสมอาหารเสริมให้ทางสายยาง

และประจ าในห้องพิเศษ

107 ม่านกั้นเตียงพร้อมราวม่าน จ านวน 14 เตียง 79,501.00       1 79,501.00           1 79,501.00         ตึก ICU มีม่านกั้นเตียงพร้อมราวม่านอายุ
(ICU) การใช้งานมากกวา่ 15 ปี ปัจจบุันมีปัญหา

ราวม่านช ารุดท าให้ไม่สามารถรูดม่านได้ตาม
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108 ม่านกั้นเตียง CCU จ านวน 10 เตียง 42,372.00       1 42,372.00           1 42,372.00         ตึก CCU มีม่านกั้นเตียงอายกุารใช้งาน
(CCU) มากกวา่ 15 ปี ปัจจบุันผ้าม่านไม่เพียงพอ

ใช้งาน กรณีต้องส่งซักเมื่อใช้กับผู้ปุวยติดเชื้อ
ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องพักแพทยช์ั้น 4 ตึก 7 2 ห้อง เป็นห้องใช้ส าหรับเป็นที่พักของแพทยท์ี่มา
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ ศึกษาต่อ อบรม ดูงาน และพักที่ห้องพัก

109 1.เตียงเหล็กหนา 3.5 ฟุต 4,000.00         4 16,000.00           4 16,000.00         เจา้หน้าที่ชั้น 4 หอผู้ปุวยหนัก ICU 
110 2.ที่นอนเพือ่สุขภาพ 3.5 พุต 6,000.00         4 24,000.00           4 24,000.00         ชุดเฟอร์นิเจอร์ของเดิมใช้งานมานานกวา่
111 3.ตู้เส้ือผ้าขนาดกวา้ง 90 เซนติเมตร มีกระจกเงา 5,000.00         4 20,000.00           4 20,000.00         13 ปี ปัจจบุันเก่าและช ารุดไม่สามารถ
112 4.โต๊ะท างาน ขนาด 80x50x185 เซนติเมตร 4,000.00         4 16,000.00           4 16,000.00         ซ่อมได้ โดยแต่ละห้องจะจดัให้มีแพทย์
113 5.ตู้หนังสือ ขนาด 40x34x185 เซนติเมตร 3,500.00         4 14,000.00           4 14,000.00         พักห้องละ 2 คน
114 6.เก้าอื้ส านักงานที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ าหนานุ่ม 3,000.00         4 12,000.00           4 12,000.00         

ขาพลาสติก 5 แฉก สีด า

 - งานปอดหัวใจเทียม (คุณสุวรรณาฯ 30207) 3,400,000.00     3,400,000.00    
115 ชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกท างานด้วยแบตเตอร่ี 850,000.00     4 3,400,000.00       4 3,400,000.00     ปัจจบุันมี 12 ชุด

รายละเอียดครุภัณฑ์ ชุด > 20 ปี 2 ชุด, >10 ปี 4 ชุด, >5 ปี 6 ชุด
 - เป็นชุดเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกส าหรับการท างานผ่าตัดหัวใจ ติดต้ังอยูท่ี่ OR 1-5
ปอด หลอดเลือดใหญ่และอวยัวะภายในทรวงอก  - เพือ่ทดแทนเคร่ืองมือที่มีใช้งานอยูเ่ดิม
สถานที่ติดต้ัง: OR1-5 เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตแจง้หยดุการผลิต

เคร่ืองมือดังกล่าวแล้ว หากเคร่ืองช ารุดไม่มี

4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 491,100.00        491,100.00       
กลุ่มงานส่งเสรมิและเผยแพรว่ิชาการ 391,100.00        391,100.00       
งานเวชนิทัศน์ (คุณนรสิงห์ฯ 30385) 391,100.00        -                 391,100.00       

116 ชุดคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพพร้อมซอฟแวร์ 191,000.00     1 191,000.00         1 191,000.00        เพือ่ใช้ผลิตงานต่างๆ เช่น
:งานเวชนิทัศน์ 30385 ชุด ชุด ตกแต่งภาพถ่าย ออกแบบปูาย ออกแบบ

โปสเตอร์ ออกแบบงานศิลปะ และงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 22 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

117 ชุดคอมพิวเตอร์ออกแบบงานกราฟิกพร้อมซอฟแวร์ 200,100.00     1 200,100.00         1 200,100.00        เพือ่ใช้ผลิตงานต่างๆ เช่น
:งานเวชนิทัศน์ 30385 ชุด ชุด ตกแต่งภาพถ่าย ออกแบบปูาย ออกแบบ

โปสเตอร์ ออกแบบงานศิลปะ และงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 100,000.00        100,000.00       
ศูนย์เครื องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ 100,000.00        100,000.00       

118 เคร่ืองพิมพ์สติกเกอร์ 100,000.00     1 100,000.00         1 100,000.00        ส าหรับพิมพ์สติกเกอร์สอบเทียบและบ ารุง
:ศูนยเ์คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์(30218) รักษา ของเคร่ืองมือทางการแพทย์
รายละเอียดครุภัณฑ์
1.มีระบบการพิมพ์แบบ Thermal transfer หรือ Direct
Thermal
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกวา่ 200 dpi
3.ความเร็วในการพิมพ์ 25 มิลลิเมตรต่อวนิาทีหรือเร็วกวา่
ส าหรับทั่วไป และ 12.5 มิลลิเมตรต่อวนิาทีหรือเร็วกวา่ส าหรับ
งานละเอียดสูง
4.ความละเอียดในการตัด 0.025 มิลลิเมตรต่อการเคล่ือนที่
1 คร้ัง อายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 5,000 เมตร
5.ความเร็วในการตัด 120 มิลลิเมตรต่อวนิาที ในความเร็วสูงสุด
6.ขนาดการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 100 มิลลิเมตร x 2,000 มิลลิเมตร
7.การเชื่อมต่อ พอร์ท USB 1.1 หรือ พอร์ท Parallel
(ช่องเชื่อมต่อ Printer)
8.สามารถใช้ไฟกระแสสลับ AC 220V 50Hz
9.น้ าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม สามารถเคล่ือนยา้ยได้สะดวก
10.รับประกันสินค้า 2 ปี
11.เป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 23 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์
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ปรบัแผน 20-ธ.ค.-61 11,095,534.50    3,552,746.00    7,542,788.50     
119 เคร่ืองออกก าลังกายลู่วิ่งไฟฟูา (Treadmill) 170,000.00     1 170,000.00         1 170,000.00        เพือ่ใช้กับผู้ปุวย

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วชิาการ งานส่งเสริมสุขภาพ

120 เคร่ืองพิมพ์บัตรสมาร์ตการ์ด(เคร่ืองพิมพ์บัตรเจา้หน้าที)่ 99,940.00       1 99,940.00           1 99,940.00         ทดแทนเคร่ืองที่มีอายกุารใช้งานนาน
งานเวชนิทัศน์

121 เคร่ืองส ารองไฟ 7,300.00         1 7,300.00            1 7,300.00           
ศูนยเ์คร่ืองมือแพทย์

122 รถเข็นที่ใช้เฉพาะห้องตรวจคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟูา(MRI Wheellchair) 89,880.00       1 89,880.00           1     89,880.00         
ศูนยเ์คร่ืองมือแพทย์

123 ติดต้ังผ้าม่านหน้าต่างห้อง หอผู้ปุวย RCU 8,540.00         7 59,780.00           7 59,780.00         ทดแทนของเดิมที่เสือมสภาพ
กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด

124 เคร่ืองกรองอากาศ HEPAหอผู้ปุวยหนัก RCU ตึก 2 ชั้น 2 (10) 198,000.00     18 3,564,000.00       18 3,564,000.00      
และ FOB (8)
กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด

125 เคร่ืองปัน่ไฟฟูาที่ใช้ในการปัน่ผสมอาหาร 28,000.00       1 28,000.00           1 28,000.00         
งานโภชนบริการ

126 ถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา 17,000.00       1 17,000.00           1 17,000.00         
งานโภชนบริการ

127 เคร่ืองตัดชิ้นเนื้อ 420,000.00     1 420,000.00         1 420,000.00        
กลุ่มงานพยาธกิายวภิาค

128 สายมินิโพรบชนิดสแกน 360 องศา 200,000.00     1 200,000.00         1 200,000.00        
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
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129 ระบบเรียกพยาบาล ชั้น 6-9 อาคาร 7 320,000.00     1 320,000.00         1 320,000.00        
กลุ่มงานการพยาบาล

130 ติดต้ังชุดผ้าม่าน 50,500.00       1 50,500.00           1 50,500.00         
FOB

131 เข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อส าหรับใช้กับกล้องตรวจ EBUS FOB 29,000.00       3 87,000.00           1 87,000.00         
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล FOB

132 แก๊สไนตรัสออกไซด์ ขนาดบรรจ ุ1500 ลิตร FOB 5,800.00         1 5,800.00            1 5,800.00           
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล FOB

133 โคมไฟส่องตรวจชนิดหลอดแอลอีดี ชนิด 52 หลอดแบบเคล่ือนที่ได้ 320,000.00     1 320,000.00         1 320,000.00        
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ICU

134 โคมไฟส่องตรวจชนิดหลอดแอลอีดี ชนิด 7 หลอดแบบเคล่ือนที่ได้ 60,000.00       1 60,000.00           1 60,000.00         
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7/9

135 ลูกโปุงส่ือน าคล่ืนส าหรับ กล้อง EBUS อัลตราซาวด์ 20,000.00       2 40,000.00           1 40,000.00         
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล FOB

135 พัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 2,000.00         4 8,000.00            4 8,000.00           
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล OPD ปอด

137 ราวสแตนเลสในห้องน้ าผู้ปุวยพิเศษ ตึก 7 96 313,296.00         96 313,296.00        
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ตึก 7

138 ติดต้ังกล้องวงจรปิด 22 476,417.50         22 476,417.50        
งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม
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139 ระบบปรับอากาศ 50,000.00       1 50,000.00           1 50,000.00         
งานซ่อมบ ารุง

140 ระบบไฟฟูา 70,000.00       1 70,000.00           1 70,000.00         
งานซ่อมบ ารุง

141 ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 50,000.00       1 50,000.00           1 50,000.00         
งานซ่อมบ ารุง

142 ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงและภาพ 250,000.00     1 250,000.00         1 250,000.00        
ระบบเรียกพยาบาล
งานซ่อมบ ารุง

143 ระบบลิฟท์ 950,000.00     1 950,000.00         1 950,000.00        
งานซ่อมบ ารุง

144 สวา่นโรตาร่ี ชนิด 3 ระบบ 7,750.00         1 7,750.00            1 7,750.00           
หน่วยงานประปา

145 สวา่นไฟฟูา ชนิด 2 ระบบ 3,500.00         1 3,500.00            1 3,500.00           
หน่วยงานช่างไม้

146 เคร่ืองตัดกระเบือ้งไฟฟูา 4,500.00         1 4,500.00            1 4,500.00           
หน่วยงานช่างไม้

147 ตู้เชื่อม 10,500.00       1 10,500.00           1 10,500.00         
หน่วยงานช่างเชื่อม

148 ชุดปัม้น้ า Booster pump อาคาร 9 180,000.00     1 180,000.00         1 180,000.00        
งานซ่อมบ ารุง
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149 เคร่ืองกรองอากาศก าจดัเชื้อโรคระบบHEPA ชนิดติดเพดาน 325CFM 150,000.00     3 450,000.00         3 450,000.00        
งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม

150 เคร่ืองกรองอากาศก าจดัเชื้อโรคระบบHEPA ชนิดติดเพดาน600 CFM 180,000.00     13 2,340,000.00       13 2,340,000.00      
งานบริการทั่วไปและส่ิงแวดล้อม

151 เคร่ืองวดัระดับของฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 Fluke 985 211,611.00     1 211,611.00         1 211,611.00        
Particle Counter 
(หน่วยงานอาชีวอนามัย)

152 เคร่ืองเจาะกระดาษ 7,690.00         4 30,760.00           4 30,760.00          
งานเวชระเบียนและสถิติ

153 เคร่ืองพ่นน้ าก าจดัฝุุนละออง PM 2.5 25,000.00       6 150,000.00         6 150,000.00        

ครภุัณฑ์
ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท -                176,908,500.00   62,400,000.00    114,508,500.00   
1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ -                -                    -                  -                   

2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 134,700,000.00  38,500,000.00  96,200,000.00   
กลุ่มงานศัลยศาสตร ์ 7,000,000.00     2,500,000.00    4,500,000.00     

1 ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดหมุนสายส่องตรวจ 4,500,000.00   1 4,500,000.00       1 4,500,000.00      เนื่องจากกลุ่มงานศัลยศาสตร์เป็นสถานศึกษา
ได้พร้อมชุดประมวลภาพระบบวดีีทัศน์ ชุด ชุด ฝึกอบรมและดูงาน ของแพทยเ์ฉพาะทาง
:กลุ่งานศัลยศาสตร์ (นพ.ชูศักด์ิฯ 30205) ด้านปอดและหลอดลมเคร่ืองมือนี้จะช่วย

ในการวนิิจฉัยโรคและพัฒนาทักษะในการ
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2 โคมไฟผ่าตัดหลอดแอลอีดีชนิดแขวนเพดานแบบสามโคม 2,500,000.00   1 2,500,000.00       1 2,500,000.00     ปัจจบุันห้องผ่าตัดที่ 3 โคมไฟผ่าตัดมีอายุ
รุ่น HLED 700/300/500 การใช้งานนานประมาณ 18 ปี หลอดโคม
:กลุ่งานศัลยศาสตร์ 30205 เร่ิมเส่ือมไม่มีอะไหล่ส ารอง จงึมีความ

จ าเป็นขอจดัซ้ือเพือ่ทดแทนของเดิม

กลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด 10,950,000.00    -                 10,950,000.00   
3 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง 1,950,000.00   1 1,950,000.00       1 1,950,000.00      ส าหรับใช้ตรวจบันทึก และวเิคราะห์การ

(High Definition Polysomnography) นอนหลับแบบมีความคมชัดสูง (High 
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด (พ.ญ.เปีย่มลาภฯ 30240) definition)
รายละเอียดครุภัณฑ์
ส าหรับใช้ตรวจบันทึก และวเิคราะห์การนอนหลับ แบบมีความ
คมชัดสูง (High definiton)

4 เคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ทางโมเลกุลาร์จ าแนกเชื้อ 2,000,000.00   1 2,000,000.00       1 2,000,000.00      เพือ่ตรวจหาเชื้อวณัโรคและทดสอบการ
Mycobaterium spp MolecuTech REBA Myco-ID ด้ือยาของเชื้อวณัโรคและแยกชนิดไมโคแบค-
และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวณัโรค MolecuTech ทีเรีย ให้ได้ผลรวดเร็วมีคุณภาพและ
REBA MTB-MDR โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์อัตโนมัติ ประสิทธภิาพตอบสนองต่อการรักษาผู้ปุวย
HybRead 480 ได้ทันท่วงที
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด 30240
รายละเอียดครุภัณฑ์
เพือ่ตรวจหาเชื้อวณัโรคและทดสอบการด้ือยาของเชื้อวณัโรค
และแยกชนิดเชื้อไมโคแบคทีเรียให้ได้ผลรวดเร็วมีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพตอบสนองต่อการรักษาผู้ปุวยได้ทันท่วงที

5 เคร่ืองจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบคีบซีลเส้นเลือด 3,000,000.00   1 3,000,000.00       1 3,000,000.00      เพือ่ใช้ในการจี้และตัดเนื้อเยือ่ในระบบ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด 30240 โดยสามารถท าการห้ามเลือดได้ด้วย
รายละเอียดครุภัณฑ์ ก๊าซอาร์กอน
เพือ่ใช้ในการจี้และตัดเนื้อเยือ่ในระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินหายใจ โดยสามารถท าการห้ามเลือดได้ด้วย
ก๊าซอาร์กอน
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6 ชุดตรวจวเิคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 4,000,000.00   1 4,000,000.00       1 4,000,000.00      ใช้ตรวจหาความผิดปกติระบบหายใจ
พร้อมตู้วดัปริมาตรความจปุอด รุ่น Vmax Encore 22 with สมรรถภาพของปอดและประเมินความ
Auto Box รุนแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูล
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด 30240 ในการเฝูาติดตามการด าเนินของโรค
รายละเอียดครุภัณฑ์
เพือ่ตรวจหาความผิดปกติระบบหายใจสมรรถภาพปอดและ
ประเมินความรุนแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูล
ในการเฝูาติดตามการด าเนินของโรค

กลุ่มงานอายุรศาสตรห์ัวใจ 50,000,000.00    50,000,000.00   
7 เคร่ืองเอกซเรยส์วนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ 50,000,000.00 1 50,000,000.00     1 50,000,000.00    

ห้อง A
:กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจ (นพ.เกรียงไกรฯ 30920)

กลุ่มงานรงัสีวิทยา 6,000,000.00     6,000,000.00    -                 
8 เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ระบบ ดิจติอล (Mobile digital 6,000,000.00   1 6,000,000.00       1 6,000,000.00     ปัจจบุันมีอยู ่4 เคร่ือง

x-ray) ขนาดไม่น้อยกวา่ 30 kw เคร่ือง 9 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ ICU, 9 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ CCU
:กลุ่มงานรังสีวทิยา 30970 7 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ ER, 4 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ X-RAY
รายละเอียดครุภัณฑ์   ปัจจบุันกลุ่มงานรังสีมีเคร่ืองเอกซเรย์
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ระบบดิจติอล ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ เคล่ือนที่ จ านวน 4 เคร่ืองเป็นเคร่ือง x-ray
1.เคร่ืองก าเนิดไฟแรง และชุดควบคุมการถ่ายภาพรังสี เคล่ือนที่ จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ือง
(x-ray Generator and Contol Unit) เอกซเรยร์ะบบดิจติอลที่สามารถดูภาพที่
2.หลอดเอกซเรย ์และชุดควบคุมล ารังสี (X-ray Tube and เคร่ืองได้ทันทึ 2 เคร่ือง โดย 1 ใน 2 เคร่ือง
Collimator นี้เป็นเคร่ืองที่ใช้งานต้ังแต่ เดือนสิงหาคม
3.ชุดเสาและแขนยดืหลอดเอกซเรย ์(Tube colum and พ.ศ. 2553 แผ่นรับภาพเป็นชนิดมีสาย
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supporting arm) Cable และท าให้ยุง่ยากในการใช้งาน
4.ชุดควบคุมระบบขับเคล่ือน ในหอผู้ปุวยหนัก โดยปัจจบุันแพทยท์ี่หอ
5.แผ่นรับสัญญาณภาพรังสีเอกซเรยเ์ป็นดิจติอล (Wireless ผู้ปุวยมีความต้องการเอกซเรยแ์บบดิจติอล
Flat Panel Detector) มากขึ้น ท าให้เคร่ืองเอกซเรยดิ์จติอลชนิด
6.ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างภาพ ประมวลภาพ และบันทึก แผ่นรับภาพแบบไร้สายที่มีเพียงเคร่ืองเดียว
ข้อมูลผู้ปุวย (Image Processor System) ไม่สามารถให้บริการพร้อมกันได้ เกิดความ
คุณสมบัติทั่วไป ล่าช้าและใช้งานหนักอาจเกิดความเสียหายได้
1.เป็นเคร่ืองถ่ายเอกซเรยเ์คล่ือนที่ระบบดิจติอลระบบ ดังนั้น ทางกลุ่มงานรังสีวทิยาจงึมีความ
High Frequency หรือ Inverter System ขนาด 30 kw จ าเป็นของจดัซ้ือเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่
ที่สามารถถ่ายภาพอวยัวะได้ทุกระบบของร่างกาย ระบบดิจติอล (Mobile digital x-ray)
2.สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟูา 220-240 Volt.50 Hz ขนาดไม่น้อยกวา่ 30 kw ในปีงบประมาณ
3.เป็นเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ระบบดิจติอล ขับเคล่ือนด้วยระบบ พ.ศ. 2562
มอเตอร์ไฟฟูา
4.สามารถใช้ถ่ายภาพเอกซเรยไ์ด้ทั้งกับชุด Wireleess Flat
Panel Detector และแบบคาสเซ็ทฟิล์มทั้วไปได้
5.สามารถใช้งานได้แบบระบบไฟฟูาจากแบตเตอร่ีภายในเคร่ือง
และระบบไฟฟูากระแสสลับทั่วไปแบบ 220 Volt ในกรณี
แบตเตอร่ีใกล้หมดได้
6.สามารถถ่ายภาพเอกซเรยไ์ด้ทุกส่วนของร่างกายและบันทึก
ภาพเก็บไวใ้นเคร่ืองได้ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้

กลุ่มงานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู (30330) 1,250,000.00     1,250,000.00     
9 เคร่ืองทดสอบและฝึกการทรงตัว 1,250,000.00   1 1,250,000.00       1 1,250,000.00      เป็นเคร่ืองที่ช่วยในการฝึกผู้ปุวยที่มีปัญหา

:กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 30330 ในการทรงตัว เพือ่ช่วยให้ผู้ปุวยสามารถ
ยนืเดินได้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ปุวยโรคหัวใจและ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ 59,500,000.00    30,000,000.00  29,500,000.00   
 - งานระบบคอมพิวเตอร์ 59,500,000.00    30,000,000.00  29,500,000.00   

10 ระบบนัดหมายและระบบดิจทิัล (Appointment & Q-Digital) 3,000,000.00   1 3,000,000.00       1 3,000,000.00       - จดัการระบบนัดหมายและระบบคิว
:งานระบบคอมพิวเตอร์ (น.พ.เอนกฯ 30388) เพิม่ประสิทธภิาพการบริการตามแผนการ

ด าเนินงาน นโยบายกรมการแพทย์
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11 เพิม่ประสิทธภิาพเคร่ืองมือ อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ 1,500,000.00   1 1,500,000.00       1 1,500,000.00       - จดัหาอะไหล่, อุปกรณ์, ซอร์ฟแวร์
สถาบันโรคทรวงอก เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการพัฒนาระบบ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ (น.พ.เอนกฯ 30388) สารสนเทศของสถาบันโรคทรวงอก

12 โครงการจดัหาระบบบริหารและจดัการภาพทางการแพทย์ 25,000,000.00     25,000,000.00    
โรคหัวใจ
Cardiology Picture archiving and communication
system (Cardiology PACS)
 - ระบบ Sofware Cardiology PACS 15,000,000.00 15,000,000.00     15,000,000.00     - จดัหาระบบบริหารและจดัการภาพทาง
 - ระบบ Hardware Cardiology PACS 8,000,000.00   8,000,000.00       8,000,000.00      การแพทยโ์รคหัวใจ (Cardiology PACS)
 - ระบบ Network Cardiology PACS 2,000,000.00   2,000,000.00       2,000,000.00      
:งานระบบคอมพิวเตอร์ (น.พ.เอนกฯ 30388)

13 โครงการจดัหารระบบโรงพยาบาลดิจทิัล (HIS digital) 30,000,000.00 1 30,000,000.00     1 30,000,000.00     - เป็นโครงการพัฒนาและจดัหาระบบ
:งานระบบคอมพิวเตอร์ (น.พ.เอนกฯ 30388) โรงพยาบาลดิจตัิล (HIS Digital) เพือ่

ทดแทน ระบบ HIS เดิมที่ใช้งานมากวา่

3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21,500,000.00    20,200,000.00  1,300,000.00     
 - กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 30903 13,200,000.00    11,900,000.00  1,300,000.00     

14 ชุดศูนยก์ลางเฝูาติดตามการท างานของหัวใจพร้อมเคร่ือง 4,950,000.00   2 9,900,000.00       2 9,900,000.00     เพือ่ใช้ในการเฝูาติดตามคล่ืนไฟฟูาหัวใจ
ติดตามชนิดไร้สาย (Telemetry) ของผู้ปุวยที่มีอาการเปล่ียนแปลงขณะนอน
:งานการพยาบาลผู้ปุวยในอายรุกรรมหัวใจ พักรักษาตัวในหอผู้ปุวย 7/6 และ 7/8
(7/6, 7/8) ซ่ึงปัจจบุันมีการใช้เคร่ืองนี้ร่วมกับชุด

ศูนยก์ลางของผู้ปุวย 7/7 ซ่ึงมีไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ

15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจส าหรับหอผู้ปุวยหนัก ICU 1,000,000.00   2 2,000,000.00       1 2,000,000.00     เพือ่ใช้ทดแทนเคร่ืองที่มีอายกุารใช้งาน
(Bedside monitor) มากกวา่ 15 ปี ของหอผู้ปุวยหนัก ICU
(ICU, Bed 9, 10) เตียง 9 และ 10
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16 เคร่ืองฟอกไตต่อเนื่อง (CRRT) 1,300,000.00   1 1,300,000.00       1 1,300,000.00      ใช้ในผู้ปุวยวกิฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
(ICU) การฟอกไตต่อเนื่องเป็นการขจดัของเหลว

ออกจากร่างกายผู้ปุวยอยา่งช้าๆ แต่ยงัคง
 - กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 8,300,000.00     8,300,000.00    
 - งานปอดหัวใจเทียม 8,300,000.00     8,300,000.00    

17 เคร่ืองหัวใจและปอดเทียม 5,400,000.00   1 5,400,000.00       1 5,400,000.00     ปัจจบุันมีอยู ่6 เคร่ือง
:งานปอดหัวใจเทียม (คุณสุวรรณาฯ 30207) อายกุารใช้งาน 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 3 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ OR1, 8 ปี ติดต้ังอยูท่ี่ OR2
 - เป็นเคร่ืองมือท าหน้าที่แทนหัวใจและปอดในขณะท าผ่าตัด 15ปี ติดต้ังอยูท่ี่ OR3, 17ปี ติดต้ังอยูท่ี่ OR4
หัวใจแบบเปิด/ผ่าตัดปอดและหลอดเลือดแดงใหญ่ท าให้ร่างกาย 21ปี ติดต้ังอยูท่ี่ OR5, 25ปี ส ารอง
ผู้ปุวยได้รับเลือดไปเล้ียงในระหวา่งที่หัวใจและปอดหยดุการ  - เพือ่ทดแทนเคร่ืองหัวใจและปอดเทียม
ท างานชั่วคราว ที่มีอยู ่การใช้งานมาต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป
สถานที่ติดต้ัง: OR1-5 ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซ่ึงหน่วยงานมีใช้งานอยูจ่ านวน 4 เคร่ือง

บริษัทผู้ผลิตอะไหล่ส ารองแล้ว หากเคร่ืองเสีย
จะไม่มีอะไหล่เปล่ียนท าให้เคร่ืองไม่สามารถ
ใช้งานให้บริการผู้ปุวยได้เพียงพอ

18 เคร่ืองช่วยพยงุการท างานหัวใจและปอด 2,900,000.00   1 2,900,000.00       1 2,900,000.00     ปัจจบุันมี 2 เคร่ือง มีเฉพาะเคร่ืองปัม๊เลือด
รายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางเท่านั้น ซ่ึงขณะนี้
 - เป็นชุดเคร่ืองมือในการพยงุหัวใจและปอดซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองเสียใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่
เคร่ืองปัม๊เลือดชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง เคร่ืองปรับอุณหภูมิ เปล่ียน และเคร่ืองที่ขออนุมัติจดัซ้ือตามแผนปี
มีเลือด เคร่ืองจา่ยและปรับออกซิเจน เคร่ืองตรวจและวเิคราะห์ งบประมาณ 60 ยงัไม่แล้วเสร็จ
ค่าแก๊สในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง อายกุารใช้งาน 23 ปี และ 15 ปี
สถานที่ติดต้ัง: OR และ ICU ติดต้ังบนฐานหรือรถที่มีล้อเล่ือนสามารถ

เคล่ือนยา้ยได้สะดวก
อะไหล่เปล่ียน
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4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 3,700,000.00     3,700,000.00    
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 3,700,000.00     3,700,000.00    
ศูนย์เครื องมือและอุปกรณท์างการแพทย์  3,700,000.00     3,700,000.00    

19 เคร่ืองช่วยพยงุหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ 3,700,000.00   1 3,700,000.00       3 3,700,000.00     0064/60 datascope/System98
:ศูนยเ์คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์(คุณสมชาติฯ30128) อายกุารใช้งาน 18 ปี
รายละเอียดครุภัณฑ์ 0064/61 Datascope/System98
1.เป็นเคร่ืองที่ช่วยเพิม่ความดันเลือด, ปริมาณเลือดไปเล้ียงหัวใจ อายกุารใช้งาน 18 ปี
และช่วยผ่อนแรงในการท างานของหัวใจลงโดยการใส่สายลูกโปุง 0064/134 Datascope/System98XT
(BALLOON) เข้าไปที่หลอดเลือดแดงใหญ่แล้วเคร่ืองจะบังคับ อายกุารใช้งาน 14 ปี
ให้ลูกโปุง โปุงและแฟบตามจงัหวะการเต้นของหัวใจ
2.สามารถใช้งานได้ทั้งแบบข้างเตียงผู้ปุวยและติดตามผู้ปุวย
ระหวา่งเดินทาง
3.เคร่ืองมีน้ าหนัก 52 กิโลกรัม และแบตเตอร่ีเป็นแบบ
LITHIUM ION ท าให้มีน้ าหนักเบา
4.ใช้กับไฟฟูา 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท และสามารถใช้ไฟฟูาจาก
แบตเตอร่ี ภายในเคร่ืองได้ไม่น้อยกวา่ 2 ชั่วโมง (ที่ชีพจรเต้น
90 คร้ังต่อนาท/ีต้ังการช่วยที่ 1:1) เพือ่ความสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ยผู้ปุวยระยะไกล
5.ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
6.มีชุดวดัความดันเลือดชนิด Fiber-optic เพือ่ใช้กับสายลูกโปุง
ทีมีตัววดัความดันเลือดที่ปลายสายลูกโปุงได้
7.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(เดิม 3 เคร่ืองจดัซ้ือในงบสปสช.2เคร่ือง ได้รับจดัสรร.งบสปสช.
เป็นเงิน 7,400,000 บาท)

ปรบัแผน 20-ธ.ค.-61 ######### 3      17,008,500.00    -  -                 3    17,008,500.00   
20 เคร่ืองตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 2,350,000.00   1 2,350,000.00       1 2,350,000.00      เพือ่ใช้ตรวจรักษาโรคการนอนหลับของผู้ปุวย

กลุ่มงานอายรุศาสตร์ปอด
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21 เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 KW (1000 KVA) 13,000,000.00 1 13,000,000.00     1 13,000,000.00    
งานซ่อมบ ารุง

22 โปรกแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (LIS) 1,658,500.00   1 1,658,500.00       1 1,658,500.00      
กลุ่มงานพยาธวิทิยา

ที ดินและสิ งก่อสรา้ง 4,278,080.00       3,090,000.00     1,188,080.00      
ราคาต  ากว่า 10 ล้านบาท 4,278,080.00       3,090,000.00     1,188,080.00      
1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 188,080.00         188,080.00        
ฝ่ายบรหิารทั วไป 188,080.00         188,080.00        
งานบรกิารทั วไปและสิ งแวดล้อม 188,080.00         188,080.00        

1 ปูหญ้าเทียมภายในอาคาร 47,080.00       1 47,080.00           1 47,080.00          

2 งานผนังตกแต่งกรุไม้เทียมและงานร้ัวโครงเหล็ก 94,600.00       1 94,600.00           1 94,600.00          

3 อุปกรณ์ตกแต่ง 46,400.00       1 46,400.00           1 46,400.00          

2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 2,000,000.00       1,000,000.00     1,000,000.00      
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ 1,000,000.00     1,000,000.00     
 - งานระบบคอมพิวเตอร์ 1,000,000.00     1,000,000.00     

4 โครงการปรับปรุงห้องศูนยข์้อมูล (Data Center อาคาร 5 ชั้น 2 1,000,000.00   1,000,000.00       1,000,000.00       - จดัสร้างห้องศูนยข์้อมูล (Data Center)
:งานระบบคอมพิวเตอร์ 30388 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กลุ่มงานพยาธวิิทยา 1,000,000.00     1,000,000.00    -                 
 - งานธนาคารเลือด 1,000,000.00     1,000,000.00    -                 

5 ปรับปรุงตึกช านาญเพ็ญชาติ ชั้น 1 1,000,000.00   1,000,000.00       1,000,000.00     
ปรบั 20-ธ.ค.-61 2,090,000.00     2,090,000.00    -  -                 
6 ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 450,000.00     1 450,000.00         1 450,000.00        

7 ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา 430,000.00     1 430,000.00         1 430,000.00        
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เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

8 ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 350,000.00     1 350,000.00         1 350,000.00        

9 ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียง 50,000.00       1 50,000.00           1 50,000.00         
และภาพระบบเรียกพยาบาล

10 ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบลิฟท์ 50,000.00       1 50,000.00           1 50,000.00         

11 ปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8 383,000.00     1 383,000.00         1 383,000.00        

12 ปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร 7 377,000.00     1 377,000.00         1 377,000.00        

ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท -                    -                  -                   

ผูกพันจากปี 2561

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 35 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

หมายเหตุ : งบผูกพันต้องเป็นรายการที่ได้ท าสัญญาแล้วจากปี 2561 (เฉพาะรายการที่ต้องจา่ยเงินในปี 2562  กรณีเป็นรายการที่ไม่ได้จดัซ้ือจดัหา/ท าสัญญาไวใ้นปี 2561  ให้ถือเป็นรายการใหม่ในปี 2562)

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 36 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 37 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 38 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 39 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ล าดบั ราคา
ความ ราคา จ านวน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ แบบประเมิน
ส าคัญ ต่อหน่วย หน่วย หน่วย หน่วย Specใบน าสืบ แบบ งวดงาน เทคโนโลยี

ราคา แปลน งวดเงนิ

สิ งก่อสรา้ง

BOQ
รายการ รวมทัง้สิ้น

ทดแทน ซ้ือใหม่ ความพรอ้ม

เหตุผลความจ าเป็น
ครภุัณฑ์

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 40 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

1

250,952,724.78  
246,674,644.78  
69,766,144.78    

176,908,500.00  
4,278,080.00      
4,278,080.00      

69,766,144.78    
5,816,722.50      

69,766,144.78    

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 41 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

67,784.50          

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 42 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

68,500.00          

99,724.00          

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 43 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

2,208,460.00      

กรอบวงเงินให้การสนับสนุนโครงการการลงทุน

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 44 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

15,696,327.50    
660,300.00        

2,560,000.00      

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 45 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 46 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

4,050,000.00      

หลอดเลือดชนิดวดัจากภายนอก เพือ่วเิคราะห์

เส้นเลือดแขนและขาอุดตัน รวมถึงสมรรถภาพ

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 47 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

2,010,900.00      

988,000.00        

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 48 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

948,000.00        

630,000.00        

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 49 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

173,127.50        

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 50 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 51 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 52 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

77,600.00          

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 53 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

130,400.00        

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 54 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

4,703,000.00      
4,698,000.00      
4,698,000.00      

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 55 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

36,571,773.00    
36,666,460.28    

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 56 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

6 เคร่ือง

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 57 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 58 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 59 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 60 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 61 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 62 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 63 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

11,095,534.50    

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 64 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 65 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 66 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

176,908,500.00  

134,700,000.00  

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 67 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 68 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 69 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 70 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

21,500,000.00    
13,200,000.00    

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 71 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 72 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 73 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

4,278,080.00      
4,278,080.00      

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 74 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 75 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 76 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 77 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 78 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 79 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์



เอกสารหมายเลข 14

ค าขอเงินบ ารุงปี 62 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ปรับแผน 17 ธ.ค.61 ยอดไม่ตรง7. งบลงทนุ62ปรับแผน 80 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง ส านักยทุธศาสตร์การแพทย์


