
ขออนุมัติยกเลิกรายการคงเหลือ 7,000.00     

ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ
419,065      

ค่าครุภัณฑ์ 419,065      
1 เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม 1 เครื่อง 119,000    119,000      งานกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

ทดแทนของเดิม (ใช้
ในบ่อบําบัดน้ําเสีย 
รพ.)

2 เครื่องบันทึกเสียง 4 เครื่อง 4,280        17,120        ฝ่ายการแพทย์ (3) 
สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (1)

ทดแทนของเดิม

3 ตู้ใส่จดหมายเหล็ก 33 ช่องขนาดไม่น้อย
กว่า 91 x 45 x 1830 มิลลิเมตร

2 ตู้ 17,655      35,310        งานบริหารทั่วไป ทดแทนของเดิม

4 เก้าอี้นั่งตรวจ/ผ่าตัดสําหรับแพทย์ระบบ
โช๊คแก๊สปรับระดับโดยใช้เท้า

1 ตัว 14,500      14,500        งานห้องผ่าตัด ทดแทนของเดิม

5 เครื่องปั๊มน้ํา 1 เครื่อง 8,800        8,800          งานทันตกรรม ทดแทนของเดิม
6 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 3 เครื่อง 4,000        12,000        หน่วยการพยาบาล

ผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม
ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

7 เตาอบไมโครเวฟ 2 เครื่อง 6,600        13,200        หน่วยการพยาบาล
ผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

8 พดัลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว 2 ตัว 1,850        3,700          งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

ทดแทนของเดิม

9 เครื่องช่ังน้ําหนักพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 20,865      20,865        งานกายภาพ
ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

10 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 5,700        5,700          สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

1 เครื่อง 21,000      21,000        สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยงัไม่เคยมีใช้มาก่อน

การขอโอนเปล่ียนแปลงงบบริหารส่วนกลาง เป็นงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติคณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาลฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2559  วันที่ 16  ก.พ. 2560

ยอดยกมา 2,943,175.00                 

รายการที่ขอรับจัดสรร 419,065.00                    
คงเหลือ 2,531,110.00                 

รายการ จํานวน
เป็นเงินทั้งส้ิน



ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุรายการ จํานวน
12 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 4,000        4,000          สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์
ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

13 Hard disk external 1 เครื่อง 2,140        2,140          สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

14 ตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อย
กว่า 914 x 457 x 1830 มิลลิเมตร

5 ตู้ 5,330        26,650        สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

15 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก ขนาดไม่
น้อยกว่า 375 x 462 x 1320 มิลลิเมตร

1 ตู้ 4,710        4,710          สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

16 ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูงด้านบนกระจก 
ด้านล่างเปิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 917
 x 457 X 1850 มิลลิเมตร

1 ตู้ 5,900        5,900          สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

17 รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ช้ัน มือจับข้างเดียว 1 คัน 3,540        3,540          สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

18 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 3,300 
ANSI Lumens

1 เครื่อง 26,750      26,750        สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

19 เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ ความละเอียด 
5 ล้านพิกเซล

1 เครื่อง 23,540      23,540        สํานักงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

20 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อย
กว่า 18,000 บีทียู

1 เครื่อง 21,000      21,000        หน่วยการพยาบาล
ผู้ปว่ยพิเศษกุมารเวช
กรรม (80/3)

ทดแทนของเดิม

21 ชุดกล้องวงจรปิดชนิดโดม 1 ชุด 29,640      29,640        งานทรัพยากรมนุษย์ ทดแทนของเดิม

รายการ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หน่วยงาน หมายเหตุ
คงเหลือเป็นเงินทั้งส้ิน 7,000          

1 เก้าอี้สํานักงานชนิดมีท้าวแขน พนักพิง
ระดับกลางหลัง บุนวมหุ้มหนังเทียม ปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ด้วยโช๊คแก๊สขาอลูมิเนียมปัด
เงา 5 แฉก มีล้อเล่ือน

2 ตัว 3,500        7,000          งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

หน่วยงานต้องการ
เพียง 1 ตัว

ขออนุมัติยกเลิกรายการ
จํานวน


