
รายการท่ีขออนุมัติยกเลิก 1,350,000.00   

รายการท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงงบเพิ่ม 6,800.00         

ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ
509,150         

ค่าครุภัณฑ์ 509,150         
1 ชุดสายช่วยหายใจผู้ใหญ่พร้อมลวดนําความ

ร้อน
10 ชุด 22,500      225,000         หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุ
รกรรม(4)หน่วยการ
พยาบาลผู้ป่วยหนัก 
(6)

ไม่พอใช้งาน

2 เปลหามคนไข้ (Solf Stretcher) 12 ชุด 2,700        32,400           งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

ยังไม่เคยมีใช้

3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู

1 เคร่ือง 28,000      28,000           หน่วยเวชระเบียน
และสถิติ

ทดแทนของเดิม

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู

2 เคร่ือง 37,000      74,000           งานทรัพยากรมนุษย์ ทดแทนของเดิม

5 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
น้อยกว่า 18,000 บีทียู

3 เคร่ือง 23,000      69,000           หน่วยการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม
(1)หน่วยการ
พยาบาลผู้ป่วย
พิเศษศัลยกรรม
(1)หน่วยการ
พยาบาลผู้ป่วย
พิเศษกุมารเวชกรรม
 (1)

ทดแทนของเดิม

คงเหลือ 861,780.00                       

ขออนุมัติรายการใหม่
รายการ

การขอโอนเปล่ียนแปลงงบบริหารส่วนกลาง เป็นงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559
ขออนุมัติคณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาลฯ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559  วันท่ี 14  ก.ค. 2559

ยอดยกมา 27,730.00                         

รายการท่ีขอรับจัดสรร 509,150.00                       

จํานวน
เป็นเงินท้ังส้ิน



ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุรายการ จํานวน
6 เตียงเหล็กพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 1 เตียง 1,850        1,850             งานแพทยศาสตร

ศึกษา
ยังไม่เคยมีใช้

7 โต๊ะทํางานแบบ 2 ล้ินชักขวา ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร

2 ตัว 4,400        8,800             งานทันตกรรม ไม่พอใช้งาน

8 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีท่ีวาง CPU ด้านล่าง
ขวามือ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 
เซนติเมตร

3 ตัว 2,800        8,400             สาขาวิชาสูติ -นรี
เวชกรรม

ยังไม่เคยมีใช้

9 เก้าอี้สํานักงานแบบมีท่ีวางแขน พนักพิง
ระดับกลางหลังบุนวมหุ้มหนังเทียม ปรับ
ระดับสูง - ตํ่าได้ด้วยโซ็คแก๊ส ขาอลูมิเนียม
ปัดเงา 5 แฉก มีล้อเล่ือน

2 ตัว 3,500        7,000             งานทันตกรรม ไม่พอใช้งาน

10 เก้าอี้สํานักงานแบบไม่มีท่ีวางแขน พนักพิง
ระดับกลางหลังบุนวมหุ้มหนังเทียม ปรับ
ระดับสูง - ตํ่าได้ด้วยโซ็คแก๊ส ขาอลูมิเนียม
ปัดเงา 5 แฉก มีล้อเล่ือน

7 ตัว 2,800        19,600           งานการเงินและบัญชี ทดแทนของเดิม

11 พัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 16 น้ิว 4 ตัว 3,000        12,000           สาขาวิชาจิตเวช ไม่พอใช้งาน
12 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 น้ิว 2 ตัว 1,850        3,700             หน่วยซ่อมบํารุง ยังไม่เคยมีใช้
13 เคร่ืองป๊ัมนํ้า ขนาด  300 วัตต์ 1 เคร่ือง 9,700        9,700             งานโภชนาการ ทดแทนของเดิม
14 ไมโครโฟนไร้สายสําหรับกล้อง DSLR video

 camera
1 ชุด 9,700        9,700             งานเวชนิทัศน์ ยังไม่เคยมีใช้

ขออนุมัติเปล่ียนแปลง
ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ

6,800             
รายการเดิม 16,800           

1 โครงอ่างเด่ียวสเตนเลสพร้อมอ่าง 4 ชุด 4,200        16,800           งานการพยาบาล
ผู้ป่วยพิเศษ 6 ช้ัน

ยังไม่เคยมีใช้

เปล่ียนแปลงเป็น 23,600           
1 โครงคู่เด่ียวสเตนเลส พร้อมอ่างครบชุด 4 ชุด 5,900        23,600           งานการพยาบาล

ผู้ป่วยพิเศษ 6 ช้ัน
ยังไม่เคยมีใช้

ขออนุมัติยกเลิกรายการ
ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ

1,350,000       
1 โปรแกรม HOSxP XE 1 โปรแกรม 1,350,000  1,350,000       หน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ยังไม่เคยมีใช้

รายการ จํานวน
ขออนุมัติยกเลิกรายการ

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิม
รายการ จํานวน


