






































































สง่ออกรายการแผนงบคา่เสือ่ม ปีงบประมาณ 2566

ขอ้มลู ณ วนัที ่20-12-2565
หนว่ย

บรกิารแม่

ขา่ย

หนว่ยบรกิารลกูขา่ย ประเภทแผน ประเภท ประเภทครุภณัฑ์ รายการ รายละเอยีดเพิม่เตมิ จ านวน หมายเลขครุภณัฑท์ดแทน งบคา่เสือ่มUC
สมทบเงนิ

บ ารุง
งบอืน่ๆ รวมเงนิ การอนมุตั ิ

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02822-รพ.สต.หวัท านบ หมูท่ี ่10

 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One ส าหรับงาน

ประมวลผล

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One ส าหรับงาน

ประมวลผล
2 7440-001-0004/1,7440-001-0004/3 46,000.00 0 0 46,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02822-รพ.สต.หวัท านบ หมูท่ี ่10

 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 12-ครภัุณฑส์ านักงาน

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู
1 4120-001-0004/1 25,700.00 0 0 25,700.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02822-รพ.สต.หวัท านบ หมูท่ี ่10

 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
1 7440-013-002/1 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02822-รพ.สต.หวัท านบ หมูท่ี ่10

 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 1 7440-001-0006/1 22,000.00 0 0 22,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02824-รพ.สต.บา้นพระ หมูท่ี ่03

 ต าบลสารภี
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 12-ครภัุณฑส์ านักงาน

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู
2

บพ.4120-001-00012/1,บพ.

4120-001-00012/2
51,400.00 0 0 51,400.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02824-รพ.สต.บา้นพระ หมูท่ี ่03

 ต าบลสารภี
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์

13-ครภัุณฑโ์ฆษณา

และเผยแพร่

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด 

4,000 ANSI Lumens

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด 

4,000 ANSI Lumens
1 บพ.6730-007-00022 29,900.00 0 0 29,900.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02824-รพ.สต.บา้นพระ หมูท่ี ่03

 ต าบลสารภี
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์

09-ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว
ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟตุ ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟตุ 1 บพ.4110-001-0001/3 13,000.00 0 0 13,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02824-รพ.สต.บา้นพระ หมูท่ี ่03

 ต าบลสารภี
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 03-ครภัุณฑก์ารแพทย์

เครือ่งฟังเสยีงหวัใจเด็กในครรภส์ าหรับศนูยส์ขุภาพ

ชมุชน

เครือ่งฟังเสยีงหวัใจเด็กในครรภส์ าหรับศนูยส์ขุภาพ

ชมุชน
1 บพ.6515-038-0005 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02825-รพ.สต.ซบัตะครอ้ หมูท่ี ่

06 ต าบลไทยเจรญิ
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ.

สิง่กอ่สรา้

ง
- ปรับปรงุพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย ปรับปรงุพืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย พืน้ที ่34 ตร.ม. 1 อาคาร รพ.สต.เลขทีแ่บบ10746 97,000.00 0 0 97,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02826-รพ.สต.บกุระโทก หมูท่ี ่

14 ต าบลหนองหวัแรต
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ.

สิง่กอ่สรา้

ง
08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
1 7440-013-0001/1 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02826-รพ.สต.บกุระโทก หมูท่ี ่

14 ต าบลหนองหวัแรต
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
2 7440-011-0006/3,7440-011-0006/4 44,000.00 0 0 44,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02826-รพ.สต.บกุระโทก หมูท่ี ่

14 ต าบลหนองหวัแรต
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 12-ครภัุณฑส์ านักงาน

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู
1 4120-001-0012/1 25,700.00 0 0 25,700.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02827-รพ.สต.หนองหวัแรด หมู่

ที ่01 ต าบลแหลมทอง
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ.

สิง่กอ่สรา้

ง
- ซอ่มเเซมปรับปรงุอาคาร รพ.สต.

ซอ่มเเซมปรับปรงุอาคาร รพ.สต.เพือ่กันน ้าเขา้ 

พืน้ที ่133 ตร.ม.
1 หร.002 150,000.00 0 0 150,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02829-รพ.สต.ลงุเขวา้ หมูท่ี ่03 

ต าบลลงุเขวา้
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 1 ลข.7440-0001-0001/3 22,000.00 0 0 22,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02829-รพ.สต.ลงุเขวา้ หมูท่ี ่03 

ต าบลลงุเขวา้
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
1 7440-0120-0001/1 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02830-รพ.สต.หนองไมไ้ผ ่หมูท่ี่

 08 ต าบลหนองไมไ้ผ่
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
1 7440-013-0001/2 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02830-รพ.สต.หนองไมไ้ผ ่หมูท่ี่

 08 ต าบลหนองไมไ้ผ่
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 12-ครภัุณฑส์ านักงาน

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู

เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น (ราคารวมคา่ตดิตัง้)

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 15,000 บทียีู
1 4120-001-0004/1 25,700.00 0 0 25,700.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02830-รพ.สต.หนองไมไ้ผ ่หมูท่ี่

 08 ต าบลหนองไมไ้ผ่
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 2 7440-013-0001/3,7440-011-0006/4 44,000.00 0 0 44,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

02831-รพ.สต.ใหมอ่ดุม หมูท่ี ่02

 ต าบลบา้นใหม่
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ.

สิง่กอ่สรา้

ง
- ซอ่มเเซมรัว้ตาขา่ยถัก ซอ่มเเซมรัว้ตาขา่ยถัก พืน้ทีค่วามยาว27เมตร 1 เลข6012/1 98,000.00 0 0 98,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

10891-รพ.หนองบญุมาก วงเงนิระดับจังหวัด ครภัุณฑ์ 03-ครภัุณฑก์ารแพทย์
เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิไบเฟสคิ พรอ้มภาค

วัดออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืด

เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิไบเฟสคิ พรอ้มภาค

วัดออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืด
1 รพ.บม.6515-027-0002/3 450,000.00 0 0 450,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

10891-รพ.หนองบญุมาก วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์
15-ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและ

วทิยุ

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้) ขนาด 

300 กโิลวัตต์

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้) ขนาด 

300 กโิลวัตต์
1 รพ.บม.6115-001-0007/1 1,566,046.66 252,953.34 0 1,819,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

41092-รพ.สต.หนองจานพัฒนา 

หมูท่ี ่16 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 1 นจ.7440-001-0005/2 22,000.00 0 0 22,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

10891-รพ.

หนองบญุ

มาก

41092-รพ.สต.หนองจานพัฒนา 

หมูท่ี ่16 ต าบลหนองบนุนาก
วงเงนิหน่วยบรกิารสงักดัสป.สธ. ครภัุณฑ์ 08-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2

 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้)
1 นจ.7440-001-0007 30,000.00 0 0 30,000.00

ผอ.เขต 

(วันที ่

18/11/2565)

2,912,446.66 252,953.34 0.00 3,165,400.00
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