
หน้าที� 1/2 แบบรายงาน สตง.

เฉพาะ

เจาะ

จง

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

รายการครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

1 โตะปฏิบัติการติดฝาผนัง  2 ตัว √ √ √ √ 15 ม.ค 63 28 ก.พ 63 80,000

2 เกาอี้สํานักงาน  5 ตัว √ √ √ √ 15 ม.ค 63 28 ก.พ 63 10,000

3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 30,000 บีทียู

 1 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 28 ก.พ 63 40,200

4 ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก  3 ตู √ √ √ √ 15 ม.ค 63 28 ก.พ 63 14,400

5 ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ  3 ตู √ √ √ √ 15 ม.ค 63 28 ก.พ 63 14,100

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

6 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

 16 เครื่อง √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 412,800

7 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

 8 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 270,400

8 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี  5 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 75,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 31 ม.ีค 63

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / จังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดินและสิ่งกอสราง

วิธีการ

(/)

ออกแบบหรือ

กําหนด

คุณลักษณะ

เฉพาะแลว

หมายเหต

งาน/โครงการ
จํานวน

(หนวยนับ)

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

ประกาศ

ประกวดราคา

(เดือน/ป)

คาดวาจะ

ลงนามใน

สัญญา

(เดือน/ป)

งบประมาณที่

ไดรับอนุมัติ

ในป 2563

(บาท)

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงินสมทบ

(บาท)

คาดวาจะมีการสง

มอบในป

งบประมาณ 2563

(เดือน/ป)

ลําดับที่
งานที่เสร็จ

ภายใน

ปงบประมาณ

 2563

มี

(/)

ไมมี

(/)
จัดซื้อ จัดจาง

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

e-bidding

รายการ

ลักษณะงาน

(/)

งานตอ

เนื่องที่ผูกพัน

งบประมาณป

ตอไป

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรค

ศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

 พัฒนา ควบคุมกํากับ มีมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนด และ

ยกระดับคุณภาพบริการสูสากล



หน้าที� 2/2 แบบรายงาน สตง.

เฉพาะ

เจาะ

จง

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / จังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ  

ที่ดินและสิ่งกอสราง

วิธีการ

(/)

ออกแบบหรือ

กําหนด

คุณลักษณะ

เฉพาะแลว

หมายเหต

งาน/โครงการ
จํานวน

(หนวยนับ)

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

ประกาศ

ประกวดราคา

(เดือน/ป)

คาดวาจะ

ลงนามใน

สัญญา

(เดือน/ป)

งบประมาณที่

ไดรับอนุมัติ

ในป 2563

(บาท)

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงินสมทบ

(บาท)

คาดวาจะมีการสง

มอบในป

งบประมาณ 2563

(เดือน/ป)

ลําดับที่
งานที่เสร็จ

ภายใน

ปงบประมาณ

 2563

มี

(/)

ไมมี

(/)
จัดซื้อ จัดจาง

ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

e-bidding

รายการ

ลักษณะงาน

(/)

งานตอ

เนื่องที่ผูกพัน

งบประมาณป

ตอไป

9 เครื่องวัดการไหลของน้ําเสียโดยใชคลื่นอุลตราโซนิคแบบ

พกพา

 1 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 57,600

10 เครื่องวัดสารละลายไดในน้ํา (TDS METER)  1 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 41,000

11 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการในการยอย

สลายสารอินทรียในน้ํา (BOD METER)

 1 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 48,200

12 ชุดเครื่องมือบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือแพทยใน

โรงพยาบาล สภาวะฉุกเฉิน

 2 ชุด √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 240,000

13 ชุดหูเทียมตามมาตรฐาน IEC 303  1 ชุด √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 610,000

14 กลองดูภาพขนาดเล็กสําหรับสองตรวจสอบภายในทอของ

ระบบปรับและระบายอากาศของหองสะอาดในโรงพยาบาล

 1 ชุด √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 50,000

15 เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ  30 เครื่อง √ √ √ √ 15 ม.ค 63 15 ก.พ 63 31 ม.ีค 63 360,000

2,323,700

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย

รวมทั้งสิ้น

ลายมือชื่อ ........................................................ ผูตรวจสอบ

 (นายสมชาย  อินทรเนียม)

วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ

(นางระพีพร   ผิวออนดี)

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

   ลายมือชื่อ .......................................................... ผูรับผิดชอบ


	แบบรายงาน สตง.

