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1 เคร่ืองกระตุ้นปลำยประสำทด้วยไฟฟำ้ 2 เคร่ือง 172,000     - เฉพำะเจำะจง 172,000     0 1-มี.ค.-64 1-มิ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนกำยภำพ
บ.บีทีแอลเมดิคอลเทค
โนโลจส์ีจ ำกดั

2
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 1 เคร่ือง 22,000      - e-bidding 21,900      100          6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

3
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 4 เคร่ือง 64,000      - e-bidding 63,600      400          6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

4
เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหวัใจและ
สัญญำณชีพอัตโนมัติ ขนำดเล็ก 1 เคร่ือง 150,000     - เฉพำะเจำะจง 150,000     0 1-มี.ค.-64 29-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บ.มำยด์เมดิคอลแคร์
จ ำกดั

5 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA 20 เคร่ือง 50,000      - e-bidding 29,800      20,200      6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.
หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

6 เคร่ืองฉำยแสงวสัดุอุดฟนั 1 เคร่ือง 35,000      - เฉพำะเจำะจง 24,931      10,069      30-เม.ย.-64 2-มิ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ทนัตกรรม
บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

7 โคมไฟตรวจภำยใน/ผ่ำตัดเล็ก 2 เคร่ือง 36,000      - เฉพำะเจำะจง 36,000      0 1-มี.ค.-64 19-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว หอ้งคลอด/งำนเวชฯ หจก.ยูโรเด็นพำร์ทแอนทลู

8 เคร่ืองขูดหนิปนู แบบ Electro Magnetic 2 เคร่ือง 50,000      - เฉพำะเจำะจง 50,000      0 31-พ.ค.-64 5-ก.ค.-64 ตรวจรับแล้ว ทนัตกรรม บ.ทันตสยำมจ ำกัด

9 เคร่ืองปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 1 เคร่ือง 80,000      - เฉพำะเจำะจง 78,000      2,000        9-มี.ค.-64 5-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว ผู้ปว่ยใน หจก.เปรมสุข56

10
เคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนงั ขนำด 18000 บทียีู 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) 8 เคร่ือง 168,000     - เฉพำะเจำะจง 168000 0 16-เม.ย.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. ร้ำนพรชัยแอร์

11
เคร่ืองพมิพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด สี 1 เคร่ือง 15,000      - e-bidding 14,400      600          6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

12

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว) 14 เคร่ือง 308,000     - e-bidding 277,200     30,800      6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  70%(ใชง้านใน รพ.พลับพลาชยั)
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13 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 1 เคร่ือง 20,000      - เฉพำะเจำะจง 18,000      2,000        22-เม.ย.-64 20 พ.ค 64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ หจก.เปรมสุข56

14
เคร่ืองวดัควำมดันโลหติแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ 2 เคร่ือง 140,000     - เฉพำะเจำะจง 140,000     0 1-มี.ค.-64 7-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ผู้ปว่ยนอก

บ.เอ.เอส.ที.เมดิคอ
ลซัพพลำย(ไทยแลนด์)
จ ำกดั

15
เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขำวด ำ 
ชนดิ Network แบบที่ 1 1 เคร่ือง 8,900        - e-bidding 6,900        2,000        6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว พสัดุ

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

16 เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 1 เคร่ือง 75,000      - เฉพำะเจำะจง 73,000      2,000        9-มี.ค.-64 29-มี.ค.-64 0 สุขำฯ บ.เอ็นแอล ออลส์ จ ำกัด

17 เตียงคลอด 1 เคร่ือง 50,000      - เฉพำะเจำะจง 50,000      0 9-มี.ค.-64 29-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว หอ้งคลอด
บ.โอลีฟอปุกรณ์ทำง
แพทย ์จ ำกดั

18

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนำด 30000 บทียีู (พร้อม
ติดต้ัง) 5 เคร่ือง 201,000     - เฉพำะเจำะจง 198,500     2,500        16-เม.ย.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. ร้ำนพรชัยแอร์

19

เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนำด 18000 บทียีู (พร้อม
ติดต้ัง) 8 เคร่ือง 168,000     - เฉพำะเจำะจง 168,000     0 16-เม.ย.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. ร้ำนพรชัยแอร์

20
เตียงตรวจมะเร็งปำกมดลูก แบบเคล่ือนที่และ
พบัเก็บได้ 1 เคร่ือง 24,000      - เฉพำะเจำะจง 24,000      0 1-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ หจก.อเิลฟเวน่พลัซ

21 ซ่อมยูนิตทนัตกรรม 1 เคร่ือง 58,799.24  - เฉพำะเจำะจง 58,000      799.24 1-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ทนัตกรรม
บ.เอส.ดี.ทันตเวช
(1988)จ ำกัด

22 เตียงรักษำแบบเต้ีย 1 เคร่ือง 14,000      - เฉพำะเจำะจง 14,000      0 30-เม.ย.-64 1-มิ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว กำยภำพ
บ.บีทีแอลเมดิคอลเทค
โนโลจส์ีจ ำกดั

23 เคร่ืออัลตร้ำซำวด์เพื่อกำรรักษำ 1 เคร่ือง 90,000      - เฉพำะเจำะจง 88,200      1,800        1-มี.ค.-64 1-มิ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนกำยภำพ
บ.บีทีแอลเมดิคอลเทค
โนโลจส์ีจ ำกดั

24 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติดิจิตอลขนำดกลำง 12 เคร่ือง 72,000      - เฉพำะเจำะจง 72,000      0 1-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว กลุ่มกำรฯ หจก.เปรมสุข56

รวม 75,268.24  
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1
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 9 เคร่ือง 198,000     - e-bidding 197,100     900          6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

จนัดุม1/โคกเจริญ
2/โคกขมิน้2/ตำ
พระ1/ป่ำชัน1/
ส ำโรง2

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA 15 เคร่ือง 36,500      1,000    e-bidding 22,350      14,150      6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

จันดุม4/โคกขมิน้2/
ตำพระ5/ปำ่ชัน2/
ส ำโรง2

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

3 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติแบบดิจิตอลขนำดกลำง 26 เคร่ือง 156,000     เฉพำะเจำะจง 156,000     0 1-มี.ค.-64 7-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

จนัดุม6/โคกเจริญ
6/โคกขมิน้4/ตำ
พระ3/ป่ำชัน5/
ส ำโรง2

บ.เอ.เอส.ที.เมดิคอ
ลซัพพลำย(ไทยแลนด์)
จ ำกดั

4 เคร่ืองวดัควำมดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 23 เคร่ือง 69,000      เฉพำะเจำะจง 52,900      16,100      9-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

จันดุม6/โคกเจริญ5/
โคกขมิน้4/ตำพระ2/
ปำ่ชัน6/ หจก.เปรมสุข56

5 เคร่ืองพมิพส์ต๊ิกเกอร์ยำ 3 เคร่ือง 27,000      เฉพำะเจำะจง 27,000      0 1-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว
จนัดุม1/ตำพระ1/
ส ำโรง1

บ.โมเดอร์นพร้ินเทค 
แอนด์เลเบิล้ จ ำกดั

6
เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเด็กแบบดิจิตอลชนิดนอน
พร้อมที่วดัส่วนสูง 2 เคร่ือง 17,800      เฉพำะเจำะจง 13,000      4,800        22-เม.ย.-64 20-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว จนัดุม1/ป่ำชัน1/ หจก.เปรมสุข56

7
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที2่ (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19นิ้ว) 5 เคร่ือง 150,000     e-bidding 134,000     16,000      6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

จนัดุม1/โคกเจริญ
1/โคกขมิน้1/ตำ
พระ1/ป่ำชัน1/

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

8
เคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนังขนำด18000บทีี
ย(ูรำคำรวมค่ำติดต้ัง) 1 เคร่ือง 21,000      เฉพำะเจำะจง 21,000      0 16-เม.ย.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว โคกขมิ้น1 ร้ำนพรชัยแอร์

9
เคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนังขนำด15000บทีี
ย(ูรำคำรวมค่ำติดต้ัง) 1 เคร่ือง 20,000      เฉพำะเจำะจง 20,000      0 16-เม.ย.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว โคกเจริญ1 ร้ำนพรชัยแอร์

10 ตู้เย็น ขนำด 5 คิวบกิฟตุ 1 เคร่ือง 6,500        เฉพำะเจำะจง 5,900        600          24-มี.ค.-64 17-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว โคกขมิ้น1
หจก.ธงชัยโอเอ
เซลส์แอนด์เซอร์วสิ

11 โคมไฟตรวจภำยใน/ผ่ำตัดเล็ก 1 เคร่ือง 18,000      เฉพำะเจำะจง 18,000      0 1-มี.ค.-64 19-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ตำพระ1 หจก.ยูโรเด็นพำร์ทแอนทลู

         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  70%  (ใชง้าน ใน รพ.สต.ตา่งๆ)
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12 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์กำรใหค้รบชุด 1 เคร่ือง 11,000      เฉพำะเจำะจง 9,900        1,100        24-มี.ค.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว ตำพระ1 บ.เคเคเมดิคอลจ ำกดั



13
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 2 เคร่ือง 17,800      e-bidding 13,800      4,000        6-ส.ค.-64 3-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

ปำ่ชัน1/
ส ำโรง1

หจก.ธงชัยโอเอเซลส์
แอนด์เซอร์วิส

14 ตะแกรงล้ำงแผลแบบสแตนเลส 2 เคร่ือง 15,000      เฉพำะเจำะจง 13,600      1,400        1-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ปำ่ชัน2 หจก.อเิลฟเวน่พลัซ

15 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 1 เคร่ือง 20,000      เฉพำะเจำะจง 18,000      2,000        22-เม.ย.-64 20-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว ส ำโรง1 หจก.เปรมสุข56

16
กระดำนเคล่ือนย้ำยผู้บำดเจ็บ(Long Spinal 
Board)พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 10,000      เฉพำะเจำะจง 7,500        2,500        24-มี.ค.-64 3-พ.ค.-64 ตรวจรับแล้ว ส ำโรง1 บ.เคเคเมดิคอลจ ำกดั

17 เคร่ืองขัดพื้น 1 เคร่ือง 20,000      เฉพำะเจำะจง 20,000      0 9-มี.ค.-64 1-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ส ำโรง1 ร้ำน ช.รุ่งเจริญกจิ

รวม 63,550      

                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  20%(ใชง้านใน รพ.)

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย
งบประมำณ

ที่ได้รับ
จัดสรร

สมทบ
เงินบ ำรุง

จัดซ้ือ/จ้ำง
ด้วยวธิี

วงเงินที่ตก
ลงซ้ือ/จ้ำง

วงเงิน
คงเหลือ

วนัที่ส่ังซ้ือ วนัที่ตรวจรับ
สรุปกำร

ด ำเนินงำน
ใช้งำนที่

ที่อยู่ผู้ขำย/
รับจ้ำง

หมำยเหตุ

1 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนำด 5 ลิตร 2 เคร่ือง 50,000      - เจำะจง 50,000      0 22-ม.ค.-64 21-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ บ.เทคเอช จ ำกัด

2 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนำด 10 ลิตร 3 เคร่ือง 120,000     - เจำะจง 120,000     0 22-ม.ค.-64 21-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ บ.เทคเอช จ ำกัด

3
เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหวัใจและ
สัญญำณชีพอัตโนมัติ ขนำดเล็ก 1 เคร่ือง 150,000     - เจำะจง 150,000     0 1-มี.ค.-64 29-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว ผู้ป่วยใน

บ.มำยด์เมดิคอลแคร์
จ ำกดั

4 เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพำ 2 เคร่ือง 70,000      - เจำะจง 70,000      0 9-มี.ค.-64 7-เม.ย.-64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ บ.ไพรมเ์มดิคอล จ ำกดั

5 เคร่ือง Syringe driver 2 เคร่ือง 50,000      - เจำะจง 50,000      0 22-ม.ค.-64 23-มี.ค.-64 ตรวจรับแล้ว งำนเวชฯ
บ.บีแอนด์บีโปรดัคท์ 
จ ำกดั

รวม 0

                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  20%(ใชง้านใน รพ.สต.)

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย
งบประมำณ

ที่ได้รับ
จัดสรร

สมทบ
เงินบ ำรุง

จัดซ้ือ/จ้ำง
ด้วยวธิี

วงเงินที่ตก
ลงซ้ือ/จ้ำง

วงเงิน
คงเหลือ

วนัที่ส่ังซ้ือ วนัที่ตรวจรับ
สรุปกำร

ด ำเนินงำน
ใช้งำนที่

ที่อยู่ผู้ขำย/
รับจ้ำง

หมำยเหตุ

1
ปรับปรุงระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
ส ำหรับทนัตกรรม Type B 1 หอ้ง 87,000      11,300  เจำะจง 98,300      0 22-เม.ย.-64 27-ก.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

รพ.สต.บ้ำน
โคกขมิ้น

บ.เอส.ดี.ทันตเวช
(1988) จ ำกดั

รวม 0



                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  10%

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย
งบประมำณ

ที่ได้รับ
จัดสรร

สมทบ
เงินบ ำรุง

จัดซ้ือ/จ้ำง
ด้วยวธิี

วงเงินที่ตก
ลงซ้ือ/จ้ำง

วงเงิน
คงเหลือ

วนัที่ส่ังซ้ือ วนัที่ตรวจรับ
สรุปกำร

ด ำเนินงำน
ใช้งำนที่

ที่อยู่ผู้ขำย/
รับจ้ำง

หมำยเหตุ

1 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง       20,000 0 เฉพำะเจำะจง       20,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บ้ำนจนัดุม หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

2 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บ้ำนจนัดุม บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

3 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 1 เคร่ือง         3,800 0 เฉพำะเจำะจง         3,800 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บ้ำนจนัดุม บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

4 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง         6,200 0 เฉพำะเจำะจง         6,200 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บ้ำนจนัดุม บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

5
เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว

รพ.สต.บ้ำนจนัดุม
บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

6 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง       20,000 0 เฉพำะเจำะจง       20,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บำ้นโคกเจริญ หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

7 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกเจริญ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

8 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 1 เคร่ือง         3,800 0 เฉพำะเจำะจง         3,800 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกเจริญ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

9 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง         6,200 0 เฉพำะเจำะจง         6,200 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกเจริญ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

10
เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกเจริญ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

11 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง       20,000 0 เฉพำะเจำะจง       20,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บำ้นโคกขมิน้ หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

12 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกขมิน้ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

13 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 1 เคร่ือง         3,800 0 เฉพำะเจำะจง         3,800 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกขมิน้ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

14 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง         6,200 0 เฉพำะเจำะจง         6,200 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นโคกขมิน้ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

15

เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นตำพระ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

16 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง       20,000 0 เฉพำะเจำะจง       20,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บำ้นตำพระ หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

17 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นตำพระ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

18 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 1 เคร่ือง         3,800 0 เฉพำะเจำะจง         3,800 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นตำพระ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

19 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง         6,200 0 เฉพำะเจำะจง         6,200 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นตำพระ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั



20

เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นตำพระ บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

21 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง       20,000 0 เฉพำะเจำะจง       20,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บำ้นปำ่ชัน หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ ดว้ยเงินงบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564 คปสอ.พลับพลาชยั  จัดสรร ระดบั หน่วยบริการ  10%

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย
งบประมำณ

ที่ได้รับ
จัดสรร

สมทบ
เงินบ ำรุง

จัดซ้ือ/จ้ำง
ด้วยวธิี

วงเงินที่ตก
ลงซ้ือ/จ้ำง

วงเงิน
คงเหลือ

วนัที่ส่ังซ้ือ วนัที่ตรวจรับ
สรุปกำร

ด ำเนินงำน
ใช้งำนที่

ที่อยู่ผู้ขำย/
รับจ้ำง

หมำยเหตุ

22 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

23 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 1 เคร่ือง         3,800 0 เฉพำะเจำะจง         3,800 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นปำ่ชัน บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

24 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง         6,200 0 เฉพำะเจำะจง         6,200 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นปำ่ชัน บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

25

เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 1 เคร่ือง         5,500 0 เฉพำะเจำะจง         5,500 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นปำ่ชัน บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

26 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 2 เคร่ือง       40,000 0 เฉพำะเจำะจง       40,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ.สต.บำ้นส ำโรง

27 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 2 เคร่ือง       11,000 0 เฉพำะเจำะจง       11,000 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นส ำโรง บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

28 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 2 เคร่ือง         7,600 0 เฉพำะเจำะจง         7,600 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นส ำโรง บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

29 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 2 เคร่ือง       12,400 0 เฉพำะเจำะจง       12,400 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นส ำโรง บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

30
เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 2 เคร่ือง       11,000 0 เฉพำะเจำะจง       11,000 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ.สต.บำ้นส ำโรง บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

31 คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 2 เคร่ือง       40,000 0 เฉพำะเจำะจง       40,000 0 30-พ.ย.-64 รอส่งมอบ รพ. หจก.พทีีเอซัพพอร์ท

32 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติอัตโนมัติ 2 เคร่ือง       11,000 0 เฉพำะเจำะจง       11,000 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

33 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักดิจิตอล 2 เคร่ือง         7,600 0 เฉพำะเจำะจง         7,600 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

34 เคร่ืองวดัระดับออกซิเจนในเลือด 2 เคร่ือง       12,400 0 เฉพำะเจำะจง       12,400 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

35
เคร่ืองวดัอุณหภมูิทำงหน้ำผำก Non-contact 
thermometer 2 เคร่ือง       11,000 0 เฉพำะเจำะจง       11,000 0 1-ต.ค.-64 12-พ.ย.-64 ตรวจรับแล้ว รพ. บ.เจ็ท เมดดิคอล จ ำกดั

รวม      369,000


