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ประเภท 1.4 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้ำง   

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ
1 ซ่อมแซมห้องกำยภำพ 1 ห้อง 100,000    100,000      กำยภำพ
2 ซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย 1 ห้อง 100,000    100,000      แพทย์แผนไทย
3 ปรับปรุงลำนจอดรถผู้ป่วย 2 จุด 25,000     50,000        งำนซ่อมบ ำรุง

รวม 250,000      
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ประเภท 1.6 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์กำรแพทย์   
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ

1 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ งำนจ่ำยกลำง 5 เคร่ือง 20,000     100,000      จ่ำยกลำง
2 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์งำนกำยภำพ 6 เคร่ือง 10,000     60,000        กำยภำพ
3 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทยง์ำนอบุัติเหตุฉกุเฉนิ 5 เคร่ือง 10,000     50,000        อุบัติเหตุฉุกเฉิน
4 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์งำนผู้ป่วยใน 13 เคร่ือง 10,000     130,000      ผู้ป่วยใน
5 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์งำนห้องคลอด 2 เคร่ือง 10,000     20,000        ห้องคลอด

รวม 360,000      
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ประเภท 1.7 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์อื่นๆ (สนง.ไฟฟ้ำและวิทย,ุคอมฯ,ครุภัณฑ์อื่น)   
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ

1 ซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 13 เคร่ือง 1,000       13,000        ศูนย์คอมฯ
2 ซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 20 เคร่ือง 3,500       70,000        ศูนย์คอมฯ
3 ซ่อมคอมโน๊ตบุค 15 เคร่ือง 3,500       52,500        ศูนย์คอมฯ
4 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 10 เคร่ือง 3,000       30,000        ศูนย์คอมฯ
5 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 25 เคร่ือง 3,000       75,000        งำนซ่อมบ ำรุง
6 ซ่อมปัม้น้ ำ 3 เคร่ือง 4,000       12,000        งำนสุขำฯ
7 ซ่อมตู้ควบคุมไฟ 6 เคร่ือง 3,000       18,000        งำนสุขำฯ
8 ซ่อมตู้เย็น 3 เคร่ือง 2,500       7,500          โภชนำกำร
9 ซ่อมเคร่ืองปัน่ไฟ 1 เคร่ือง 72,000     72,000        งำนสุขำฯ
10 ซ่อมเคร่ืองซักผ้ำ 2 เคร่ือง 25,000     50,000        งำนซักฟอก

รวม 400,000      
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ประเภท 1.16 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ    
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ

1 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมระบบโทรศัพท์ภำยใน 1 ระบบ 5,000       5,000          ซ่อมบ ำรุง
2 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมระบบห้องแยกโรค 2 ห้อง 30,000     60,000        ผู้ป่วยใน

3
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมระบบก๊ำซทำง
กำรแพทย์ 1 ระบบ 230,000    230,000      ผู้ป่วยใน

4
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมระบบจ่ำย
น้ ำประปำงำนซักฟอกจ่ำยกลำง 1 ระบบ 70,000     70,000        ซักฟอกจ่ำยกลำง

5 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดปลวก 1 คร้ัง 70,000     70,000        ซ่อมบ ำรุง
6 จ้ำงเหมำบริกำรเปล่ียนน้ ำยำถังดับเพลิง 1 คร้ัง 50,000     50,000        งำนสุขำฯ

7
จ้ำงเหมำบริกำร สอบเทียบเคร่ืองมือ 
งำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 5 เคร่ือง 30,000     30,000        งำนชันสูตร

8 จ้ำงเหมำเปล่ียนเบำะรถ 10 ทีน่ั่ง 1 คัน 60,000     60,000        พขร.
รวม 575,000      
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ประเภท 5.2 งบลงทุนเงินบ ำรุง   
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ

1 ปัม้หยดคลอรีนอัตโนมัติ 2 เคร่ือง 25,000     50,000        งำนสุขำฯ
2 ตู้เก็บเคร่ืองมือ 1 หลัง 50,000     50,000        งำนอุบัติเหตุฯ

3
ตู้ป้องกันกำรแพร่กระจำยของไอระเหย
สำรเคมีก่อมะเร็ง (FUME HOOD) 1 เคร่ือง 80,000     80,000        ชันสูตร

4 ชุดล ำโพงเคล่ือนที่ 1 เคร่ือง 12,000     12,000        งำนสุขศึกษำฯ
5 กล้องถ่ำยรูป 1 เคร่ือง 30,000     30,000        งำนสุขศึกษำฯ
6 แท๊ปเลท 1 เคร่ือง 35,000     35,000        คลินิก NCD
7 กระดำนบริหำรกล้ำมเนื้อต้นขำ 1 อัน 15,000     15,000        กำยภำพ
8 เคร่ืองป้องกันกระแสไฟฟ้ำย้อนกลับ 1 เคร่ือง 140,000    140,000      สุขำฯ
9 เคร่ืองปรับอำกำศ 13000 บีทียู 4 เคร่ือง 22,000     88,000        ห้องพิเศษ
10 ปรับปรุงห้องทันตกรรม 1 ห้อง 1,200,000 1,200,000    ทันตกรรม

รวม 1,700,000    
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ประเภท 3.9 ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์   
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย รำคำรวม ผู้ขอ หมำยเหตุ

1 สว่ำนเจำะปูน 1 เคร่ือง 5,000       5,000          ซ่อมบ ำรุง

2 เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบใช้น้ ำมัน 1 เคร่ือง 5,000       5,000          งำนสวน

3 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย 2 เคร่ือง 8,000       16,000        งำนสวน

4 เล่ือยโซ่ไฟฟ้ำ 1 เคร่ือง 5,000       5,000          งำนสวน

5 เคร่ืองพิมพ์ 6 เคร่ือง 5,000       30,000        

กำยภำพ/งำนแผน/ห้องบัตร/
ห้องคลอด/แพทย์แผนไทย/
ศูนย์คอมฯ

6 จอคอมฯ 2 อัน 4,000       8,000          ซักฟอก/อุบติัเหตฉุกเฉิน

7 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเด็กแบบมีทีว่ัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 10,000     10,000        ส่งเสริม

8 เคร่ืองชั่งน้ ำนักแบบเหยียบ 1 เคร่ือง 1,500       1,500          ส่งเสริม

9 ตู้เย็น ขนำด 7 คิว 1 เคร่ือง 8,000       8,000          หอ้งคลอด

10 รถเข็น 2 ล้อ 1 คัน 4,000       4,000          เภสัชฯ

11 กระต๊ิกน้ ำร้อน 2 เคร่ือง 1,500       3,000          หอ้งคลอด/โภชนำกำร

12 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 5,000       5,000          โภชนำกำร

13 เคร่ืองปัน่แบบอเนกประสงค์ 1 เคร่ือง 3,000       3,000          โภชนำกำร

14 หม้อหุงข้ำว 5 ลิตร 1 ใบ 3,000       3,000          โภชนำกำร

15 เก้ำอี้ส ำนักงำน 14 ตัว 3,000       42,000        
เอกซเรย์/งำนแผน/พัสดุ/จ่ำย
กลำง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน

16 พัดลมเพดำน 20 ตัว 1,400       28,000        
แพทย์แผนไทย/ผู้ป่วยใน/พขร/
โภชนำกำร

17 พัดลมผนัง 20 ตัว 1,400       28,000        พสัดุ/ผู้ปว่ยใน/สุขำฯ

18 โต๊ะท ำงำน 5 ตัว 6,000       30,000        
เอกซเรย์/กำยภำพ/งำนแผน/
งำนเวชฯ

19 ตู้เก็บเอกสำร/เก็บของ 11 หลัง 5,500       60,500        
ห้องคลอด/ชันสูตร/พัสดุ/
อุบัติเหตุฉุกเฉิน/สุขำฯ/บริหำรฯ

20 ปัม้ซัมเมิส 3 เคร่ือง 5,000       15,000        สุขำฯ

21 ไดโว่ดูดน้ ำ 3 เคร่ือง 3,000       9,000          สุขำฯ

22 โต๊ะค่อมเตียง 10 อัน 6,500       65,000        ผู้ปว่ยใน

รวม รวม 384,000      
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