
สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.4 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง                                                                                                                   
กลุ่ม ซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานที ่

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ซ่อมห้องประกอบอาหาร 1 ห้อง 40,000     40,000      โภชนาการ
2 ซ่อมแฟต เก่า 401 ห้องพักเวร 1 หลัง 3,000       3,000       กลุ่มการฯ
3 ซ่อมหลังคาอาคาร 1 หลัง 90,000     90,000      ผู้ป่วยใน
4 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าผู้ป่วย 1 งาน 95,000     95,000      สุขาฯ
5 ซ่อมผ้าเพดาน 1 งาน 50,000     50,000      สุขาฯ
6 ทาสีแฟตใหม่ 1 งาน 42,000     42,000      สุขาฯ
7 ติดลูกหมุนระบายอากาศ 1 ชุด 10,000     10,000      ชันสูตร
8 ซ่อมบ้านพัก (พืน้ช ารุด ทรุด ปูนแตก) 1 หลัง 50,000     50,000      ชันสูตร
9 ซ่อมผ้าเพดานห้องผ่าตัด 1 ห้อง 20,000     20,000      ห้องคลอด

รวม 400,000    

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.6 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                   
กลุ่ม ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ซ่อมตู้อบสมุนไพร 1 หลัง 3,000       3,000       แพทย์แผนไทย
2 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 3 เคร่ือง 1,500       4,500       NCD
3 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอท 3 เคร่ือง 2,000       6,000       NCD
4 ซ่อมเคร่ือง ส่องหู 1 เคร่ือง 5,000       5,000       OPD
5 ซ่อมเคร่ือง Defib 1 เคร่ือง 25,000     25,000      ผู้ป่วยใน
6 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิต 6 เคร่ือง 2,000       12,000      ผู้ป่วยใน
7 ซ่อมเคร่ือง infusion pump 4 เคร่ือง 3,000       12,000      ผู้ป่วยใน
8 ซ่อมเตียงผู้ป่วย 25 หลัง 500         12,500      ผู้ป่วยใน
9 อุปกรณ์ซ่อมเตียงผู้ป่วย 1 คร้ัง 12,000     20,000      ซ่อมบ ารุง  

รวม 100,000    



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   
กลุ่ม ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       แม่และเด็ก
2 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       แพทย์แผนไทย
3 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       โภชนาการ
4 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       NCD
5 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       ซักฟอก+จ่ายกลาง
6 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       ผู้ป่วยใน
7 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       กลุ่มการฯ
8 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       พัสดุ
9 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       HA
10 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000       กายภาพ
11 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 1,500       1,500       แพทย์แผนไทย
12 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 1,500       1,500       โภชนาการ
13 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 1,500       1,500       กลุ่มการฯ

รวม 34,500      
สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   
กลุ่ม ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 4,000       4,000       แม่และเด็ก
2 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 4,000       4,000       แพทย์แผนไทย
3 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 4,000       4,000       กลุ่มการฯ
4 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 4,000       8,000       ซักฟอก+จ่ายกลาง
5 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 4,000       4,000       HA
6 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 4,000       4,000       พัสดุ
7 ล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 15 เคร่ือง 550         8,250       ผู้ป่วยใน
8 อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 11,250     11,250      ซ่อมบ ารุง

รวม 47,500      



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   
กลุ่ม ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ซ่อมจักรเย็บผ้า 2 เคร่ือง 3,000       6,000       ซักฟอก+จ่ายกลาง
2 ซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 1 เคร่ือง 4,000       4,000       โภชนาการ
3 ซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 2 เคร่ือง 4,000       8,000       ซักฟอก+จ่ายกลาง

รวม 18,000      

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 1  ค่าใช้สอย                                                                                                            
ประเภท 1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ                                                                                                                   
กลุ่ม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ค่าจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 1 คร้ัง 50,000     50,000      สุขาฯ
2 ค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ าประปา 2 คร้ัง 5,000       10,000      สุขาฯ
3 ค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ าเสีย 4 คร้ัง 3,000       8,000       สุขาฯ
4 ค่าจ้างเหมาสูบส้วม 4 คร้ัง 3,000       12,000      สุขาฯ
5 ค่าจ้างเปล่ียนน้ ายาเคมี 1 คร้ัง 50,000     50,000      สุขาฯ
6 ค่าจ้างท าป้ายจราจร (750ป้าย) 1 คร้ัง 45,000     45,000      สุขาฯ
7 ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (50 ตัว) 1 คร้ัง 10,000     10,000      สุขาฯ
8 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองนึ่งเคร่ืองมือ 2 เคร่ือง 30,000     60,000      ซักฟอก+จ่ายกลาง
9 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองล้างเคร่ืองมือ 1 เคร่ือง 30,000     30,000      ซักฟอก+จ่ายกลาง
10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองอบแห้งเคร่ืองมือ 1 เคร่ือง 30,000     30,000      ซักฟอก+จ่ายกลาง
11 ค่าจ้างซ่อมระบบไปไลน์ 1 ระบบ 97,500     97,500      ผู้ป่วยใน
12 ค่าจ้างซ่อมระบบห้อง neg / post 2 ห้อง 50,000     100,000    ผู้ป่วยใน
13 ค่าจ้างซ่อมเคร่ือง EKG 1 เคร่ือง 30,000     30,000      ผู้ป่วยใน
14 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานกายภาพ 2 เคร่ือง 10,000     20,000      กายภาพ
15 ค่าจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม 1 เคร่ือง 20,000     20,000      ทันตกรรม
16 ซ่อมเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า5 เคร่ือง 2,500       12,500      กลุ่มการฯ
17 ซ่อมเคร่ือง NST 1 เคร่ือง 15,000     15,000      ห้องคลอด

รวม 600,000    



                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 โทรทัศน์ 1 เคร่ือง 9,000       9,000       เภสัชกรรมฯ ใช้ดูกล้องวงจรปิดคลังยา

รวม 9,000       

                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ส่ิงก่อสร้าง

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 สร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ 1 หลัง 300,000    300,000    พัสดุ
2 ท าห้องให้อาหารทางสายยาง 1 ห้อง 40,000     40,000      โภชนาการ
3 ขยายห้อง แพคเคร่ืองมือ 1 ห้อง 40,000     40,000      จ่ายกลาง
4 ลานล้างรถเข็น 1 จุด 10,000     10,000      จ่ายกลาง
5 ขยายบ่อดักฝุ่น 1 จุด 5,000       5,000       จ่ายกลาง

รวม 395,000    
                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง 5,500       11,000      งานเวชฯ
2 ตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง 5,500       5,500       HA
3 ตู้เก็บของเล่นเด็ก 1 หลัง 5,500       5,500       แม่และเด็ก
4 ตู้เก็บแฟ้มประวัติ 1 หลัง 8,000       8,000       บริหารฯ
5 ตู้เก็บน้ ายาซักผ้า 1 หลัง 5,500       5,500       จ่ายกลาง
6 โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว 3,000       3,000       HA
7 เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว 3,000       3,000       ห้องคลอด
8 เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว 3,000       3,000       บริหารฯ
9 เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 3,000       6,000       กลุ่มการฯ

รวม 50,500      



                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
10 เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 3,000       6,000       กลุ่มการฯ
11 เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 3,000       6,000       จ่ายกลาง
12 เก้าอี้ส านักงาน 6 ตัว 3,000       18,000      OPD(จนท.)

13 เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว 3,000       9,000       OPD (ห้องตรวจ)

14 เก้าอี้ส านักงาน 6 ตัว 3,000       18,000      OPD(จุดซักประวัติ)

15 เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว 1,500       4,500       OPD (คนไข้ห้องตรวจ)

16 เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว 3,000       9,000       ผู้ป่วยใน
17 เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว 3,000       9,000       HA
18 เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว 3,000       6,000       พัสดุ
19 เก้าอี้ห้องประชุม 8 ตัว 1,000       8,000       กลุ่มการฯ
20 พัดลมติดผนัง 2 เคร่ือง 1,200       2,400       ห้องคลอด
21 พัดลมเพดาน 10 เคร่ือง 1,200       12,000      โภชนาการ
22 พัดลมผนังและพัดลมเพดาน 10 เคร่ือง 1,200       12,000      ผู้ป่วยใน
23 ตู้ไม้เก็บสมุนไพร 1 หลัง 5,500       5,500       แพทย์แผนไทย

รวม 125,400    
                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ

1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000     22,000      กายภาพ
กรณีซ่อมของเดิมแล้วไม่

คุ้มค่า

2 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 5,000       5,000       โภชนาการ
3 เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบสี 1 เคร่ือง 12,000     12,000      กลุ่มการ
4 จอคอมฯ LCD 19" 2 เคร่ือง 2,500       5,000       ศูนย์คอมฯ
5 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 2,500       2,500       โภชนาการ
6 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 2,500       5,000       กลุ่มการ
7 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 2,500       5,000       OPD
8 เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง 2,500       5,000       พัสดุ
9 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 2,500       2,500       ผู้ป่วยใน

รวม 64,000      



                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
10 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 2,500       2,500       HA
11 ตู้เก็บ server 1 ตู้ 18,000     18,000      ศูนย์คอมฯ
12 swish  16 pork 5 ตัว 3,000       15,000      ศูนย์คอมฯ
13 server 1 เคร่ือง 31,100     31,100      การ จนท.

รวม 66,600      

                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์การแพทย์ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 1 เคร่ือง 1,500       1,500       แพทย์แผนไทยฯ
2 เคร่ืองวัดความเข้มของแสง 1 เคร่ือง 15,000     15,000      สุขาฯ
3 เคร่ืองชั่งดิจิตอล 1 เคร่ือง 5,000       5,000       งานโภชนาการ

4
เคร่ืองวัดความดันแบบปรอท ต้ังพืน้มี
ล้อลากเคล่ือนย้ายได้ 2 เคร่ือง 17,000     34,000      ผู้ป่วยใน

รวม 55,500      

                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์การเกษตร 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ
1 ปัม้หัวกะโหลก 1 เคร่ือง 20,000     20,000      สุขาฯ
2 เคร่ืองตัดหญ้า 1 เคร่ือง 9,000       9,000       งานสวนฯ
3 เคร่ืองเจียไฟฟ้า 1 เคร่ือง 5,000       5,000       งานสวนฯ

รวม 34,000      



                           สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   
กลุ่ม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ผู้ขอ หมายเหตุ

1

รถยนต์ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี 
แบบดับเบิล้แค็บ 1 คัน 900,000    900,000    บริหารฯ

รวม 900,000    



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.4 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.6 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (ๆส านักงาน/ไฟฟ้าและวิทย/ุคอมฯ/ครุภัณฑ์อื่น)                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     

ประเภท 1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   

สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   



สรุปรายการ อนุมัติแผนจัดซ้ือ โดยใช้เงินบ ารุง โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                     
หมวดที ่ 5  รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง)                                                                                                            
ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ารุง                                                                                                                   


