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1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่  50,000 BTU

เคร่ือง 1          57,000            57,000 ปรับปรุงหอ้งตรวจผู้ปว่ยทางจิตเวช จิตเวช

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่  36,000 BTU

เคร่ือง 1          47,000            47,000 เคร่ืองปรับอากาศช่ารุด ไม่มีความเย็น หอ้งจ่ายยาผู้ปว่ยนอก

3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่ 24,000 BTU

เคร่ือง 1          32,400            32,400 ติดต้ังในหอ้งพจิารณาผลจัดซ้ือจัดจ้าง พสัดุ

ติดต้ังเพิ่มในหอ้งเตรียมอาหารทางสายยาง โภชนาการ (1 เคร่ือง)

ติดต้ังที่หอ้งคลังยาเนื่องจากมีรายการยาเพิ่ม 50 
รายการ

คลังยา (1 เคร่ือง)

ติดต้ังที่หอ้งเก็บเวชภณัฑ์ยา ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1        
(1 เคร่ือง)

ติดต้ังที่หอ้งการเงินผู้ปว่ยในใหม่ ยังไม่มีใช้งาน การเงินผู้ปว่ยใน             
(1 เคร่ือง)

ทดแทนช่ารุด ธรุการ (15 ตัว)

ส่าหรับโต๊ะประชุมพจิารณาต่างๆ พสัดุ (4 ตัว)

ส่าหรับวางถาดอาหารผู้ปว่ย อายุรกรรมชาย (1 ตัว)

ส่าหรับวางโมเดลอาหาร สุขศึกษา (1 ตัว)

เพื่อบริการผู้ปว่ยและญาติหอ้งพเิศษ พเิศษ 7 (10 ตัว)

เพื่อบริการผู้ปว่ยและญาติหอ้งพเิศษ พเิศษ 8 (10 ตัว)

8 โต๊ะและเก้าอี้ หอ้งตรวจผู้ปว่ยจิตเวช ชุด 2           6,700            13,400 ใช้ส่าหรับตรวจผู้ปว่ยจิตเวช จิตเวช (2 ชุด)

7 โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว หอ้งพเิศษ ชุด 20           2,000            40,000

เคร่ือง 2          15,000            30,000

6 โต๊ะพบั ขาว ขาเหล็ก ตัว 21           1,800

แบบฟอร์มค ำของบลงทุน แผนเงินนอกงบประมำณ ประจ ำปี 2561
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เครือขำ่ยโรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

4 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่ 12,000 BTU

เคร่ือง 2          23,000            46,000

           37,800

5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่  9,000 BTU
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9 โต๊ะรับประทานอาหารผู้ปว่ยสามัญ ตัว 1           2,000              2,000 เพื่อการบริการผู้ปว่ยและญาติ สูติกรรม 2 (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด จักษ ุ(1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด องค์กรแพทย์ (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด หอ้งคลอด (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศัลยกรรมชาย (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด กายภาพบ่าบดั (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด งานอาชีวอนามัย (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด โภชนาการ (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด พยาธวิทิยา (1 ตัว)

11 โต๊ะ เจาะเลือด ตัว 1           3,800              3,800 เพิ่มการบริการผู้ปว่ย พยาธวิทิยา

เก้าอี้ส่านักงาน มีที่พกัแขน มีล้อเล่ือน ตัว 16           2,700            43,200 ทดแทนช่ารุด ICU (3 ตัว)

ทดแทนช่ารุด หอ้งบตัร (3 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ประกันสุขภาพ (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 (3 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศูนย์เปล (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด โภชนาการ (1 ตัว)

           31,50010 โต๊ะคอมพวิเตอร์ ตัว 9           3,500
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เก้าอี้ส่านักงาน มีที่พกัแขน มีล้อเล่ือน ตัว ทดแทนช่ารุด ทนัตกรรม (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด หอ้งการเงินผู้ปว่ยใน(2 ตัว)

ทดแทนช่ารุด หอ้งการเงินผู้ปว่ยนอก(1 
ตัว)

ทดแทนช่ารุด จักษ ุ(8 ตัว)

ทดแทนช่ารุด พสัดุ (5 ตัว)

14 เก้าอี้กลมแบบหมุนได้ ตัว 1              700                700 ใช้ส่าหรับปฏบิติังานในหอ้งยา หอ้งยาใน (1 ตัว)

15 เก้าอี้บาร์มีพนักพงิ เบาะหมุนได้ ตัว 1           1,500              1,500 ใช้ส่าหรับนั่งจ่ายยาผู้ปว่ยที่เคาเตอร์สูง หอ้งยาใน (1 ตัว)

16 เก้าอี้บาร์สตูลเต้ีย มีล้อเล่ือน มีโช็คแก๊ส ตัว 1           2,000              2,000 ส่าหรับเภสัชกรจ่ายยา หอ้งยานอก (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด องค์กรแพทย์ (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศัลยกรรมชาย (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด กายภาพบ่าบดั (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด งานอาชีวอนามัย (1 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2(1ตัว)

ส่าหรับแช่ยา ทดแทนเคร่ืองช่ารุด หอ้งคลอด (1 เคร่ือง)

ส่าหรับหอ้งพเิศษตึก สมญ. ใหม่ สมญ. ใหม่ (5 เคร่ือง)

ส่าหรับเก็บเอกสาร พเิศษ 6 (2 ตู้)

ส่าหรับเก็บเอกสาร พเิศษ 8 (2 ตู้)

           11,500

19 ตู้เอกสารชนิดเหล็กขนาด 15 ล้ินชัก ตู้ 4           4,000            16,000

17 เก้าอี้คอมพวิเตอร์ ตัว 5           2,300

           30,00018 ตู้เย็น ขนาด 5 คิว เคร่ือง 6           5,000

           10,40013 เก้าอี้บนุวม ขาเหล็ก ตัว 13              800
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20 ตู้ ใส่พสัดุและจดหมายเจ้าหน้าโรงพยาบาล ตู้ 1          10,000            10,000 ส่าหรับวางพสัดุรอจ่ายที่งานธรุการ ธรุการ

21 ตู้เส้ือผ้า ตู้ 1           6,000              6,000 ส่าหรับเก็บเส้ือผ้าผู้มารับบริการ กายภาพบ่าบดั

22 ตู้เหล็ก ใส่เคร่ืองมือพร้อมอะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ ตู้ 1          20,000            20,000 ส่าหรับเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองทางการแพทย์ ศูนเคร่ืองมือแพทย์

23 ตู้ล็อคเกอร์ 4 ชั้น ตู้ 5              600              3,000 ส่าหรับเก็บของใช้เจ้าหน้าที่ กุมารเวชกรรม (5 ตู้)

24 ชั้นวางเคร่ืองมือ อัน 2           5,000            10,000 ส่าหรับวางเคร่ืองมือแพทย์ ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

25 ชั้นวางของแบบเหล็ก ชุด 2          21,000            42,000 ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน พสัดุ

26 ชั้นวางรองเทา้ผู้ปว่ย อัน 1           2,000              2,000 ส่าหรับวางรองเทา้ผู้ปว่ย ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1

โซฟาผู้รับบริการหอ้งพเิศษ ชุด 25           4,000          100,000 ส่าหรับบริการผู้ปว่ยและญาติ พเิศษ 6 (10 ชุด)

ส่าหรับบริการผู้ปว่ยและญาติ สูติกรรม 2 (5 ชุด)

ส่าหรับบริการผู้ปว่ยและญาติ พเิศษ 7 (10 ชุด)

28 ม่านกั้นแสงรอบหอ้งประชุมองค์กรแพทย์ ชุด 1          15,000            15,000 ส่าหรับหอ้งประชุมองค์กรแพทย์ องค์กรแพทย์

29 ฉากกั้น 3 บานพบั อัน 2           2,800              5,600 ส่าหรับจัดมุมละหมาดผู้รับบริการ กุมารเวชกรรม

30 ล้ินชักใส่อุปกรณ์เจาะเลือด ตัว 1           2,400              2,400 เพิ่มการบริการผู้ปว่ย พยาธวิทิยา

31 เตียง ฝังเข็มชนิดไม้ เตียง 1          10,000            10,000 ส่าหรับการบริการผู้ปว่ย แผนไทย (1 เตียง)

32 เตียง ประคบสมุนไพรชนิดไม้ เตียง 1           8,000              8,000 ส่าหรับการบริการผู้ปว่ย แผนไทย

33 เบาะฝังเข็ม เบาะ 1           3,500              3,500 ส่าหรับการบริการผู้ปว่ย แผนไทย (1 เบาะ)

34 เบาะประคบสมุนไพร เบาะ 1           3,000              3,000 ส่าหรับการบริการผู้ปว่ย แผนไทย

35 พดัลมโคจร ตัว 7           1,800            12,600 ใช้ส่าหรับบริการผู้ปว่ย หอ้งคลอด (2 ตัว)
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พดัลมโคจร ตัว ทดแทนช่ารุด ศัลยกรรมชาย (5 ตัว)

ทดแทนช่ารุด ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 (1 ตัว)

ส่าหรับผู้มารับบริการ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 (1 ตัว)

ส่าหรับขนย้ายแฟม้เอกสาร เลขานุการ (1 คัน)

ส่าหรับขนเอกสารประชุม ศูนย์คุณภาพ (1 คัน)

38 รถเข็นชั้นเดียว คัน 1          13,000            13,000 ขนย้าย LCD เคร่ือง Visual และ NB งานเวชนิทศัน์และโสตฯ

39 รถเข็น 4 ล้อมีตะแกรง คัน 1           2,500              2,500 ส่าหรับขนย้ายยาและเวชภณัฑ์ หอ้งจ่ายยาผู้ปว่ยใน

40 รถเข็นขยะทั่วไปมีฝาปดิ คัน 1           4,000              4,000 ทดแทนช่ารุด ศูนย์ความสะอาด

41 X-Stand ขนาด 60 × 160 ซม. ชุด 1           1,500              1,500 ใช้ส่าหรับวางส่ือการสอน/ใหค้วามรู้ สุขศึกษา (1 ชุด)

42 กระติกน้่าร้อน ใบ 1           1,600              1,600 ทดแทนช่ารุด โภชนาการ

43 ของเล่นเด็ก 3 เดือนถึง 18 เดือน ชุด 1           2,000              2,000 ส่าหรับพฒันาทกัษะเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กฯ

44 ของเล่นเด็กวยั 18 เดือน ถึง 3 ปี ชุด 1           5,000              5,000 ส่าหรับพฒันาทกัษะเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กฯ

45 กล่องส่ีเหล่ียมพลาสติก ใบ 10              750              7,500 ทดแทนช่ารุด จ่ายกลาง (10 ใบ)

เคร่ืองขยายเสียง ชุด 2          15,000            30,000 ทดแทนช่ารุด การเงินผู้ปว่ยนอก (1 
เคร่ือง)

ทดแทนช่ารุด การเงินผู้ปว่ยใน (1 เคร่ือง)

พดัลมต้ังพื้น ตัว 2           1,800              3,600

           24,000

36

37 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น คัน 2          12,000

46
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47 เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ือง 1           5,000              5,000 ไม่เพยีงพอ ศูนย์ความสะอาด

48 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 4 จุด แบบ 8 Port ตัว 4          12,500            50,000 ติดต้ังเพื่อปอ้งกันเหตุร้ายคนไข้จิตเวช จิตเวช

49 ล่าโพงเคล่ือนที่ไมค์ลอย ชุด 1          15,000            15,000 ส่าหรับหอ้งประชุม องค์กรแพทย์

50 ถังขยะทั่วไป 200 ลิตร ใบ 10           2,500            25,000 ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน ศูนย์ความสะอาด

51 ถังม๊อบพื้น ใบ 10           2,000            20,000 ทดแทนช่ารุด ศูนย์ความสะอาด

52 บนัไดอลูมิเนียม 10 ขั้น ตัว 1           3,600              3,600 ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน ศูนย์ความสะอาด

53 บนัไดอลูมิเนียม 5  ขั้น ตัว 3           1,700              5,100 ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน ศูนย์ความสะอาด

54 กล้องวงจรปดิ ตัว 8           7,500            60,000 ยังไม่มีใช้งาน ศูนย์เด็กเล็กฯ

55 ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง หอ้ง 1          11,400            11,400 ยังไม่มีใช้งาน พสัดุ

223 รวม 999,100

บำทรวม 999,100


