
แผนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสด ุประเภทงบลงทุน เงินบ ารุงโรงพยาบาลโนนไทย  ปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา

ล ำดับ กลุ่มงำน หน่วยงำน ประเภท รำยกำรที่ได้รับจดัสรร

 จ ำนวน หน่วย  รำคำ/หน่วย  งบประมำณ 
จดัท ำแผนกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ขออนุมติั
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

เบิกจำ่ยเงิน

1 ทมี ENV ทมี ENV ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว-Interface เคร่ืองกรองน้ ำด่ืม 2         ชุด 7,000.00        14,000.00       กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

2 ทมี ENV ทมี ENV ครุภณัฑ์ส ำนักงำน-Interface ถังเก็บน้ ำ สแตนเลส 1         ใบ 13,000.00      13,000.00       กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

3 กำรพยำบำล งำนอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย-ุInterface วิทยุส่ือสำร ชนิดมือถือ 3         เคร่ือง 3,000.00        9,000.00         กันยำยน 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  ธันวำคม 65  ธันวำคม 65

4 กำรพยำบำล งำนอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย-์
Interface

โคมไฟท ำหตัถกำร LED ล้อเล่ือน 50,000-70,000 ลักษ์ 1         ตัว 85,000.00      85,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  มกรำคม 66

5 กำรพยำบำล งำนผู้ปว่ยใน 1 (ชำย) ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย-์
Interface

เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำชนิด 1 
สำยขนำดเล็ก

1         เคร่ือง 50,000.00      50,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ธันวำคม 65  มกรำคม 66  กุมภำพันธ์ 66

6 กำรพยำบำล งำนผู้ปว่ยใน 1 (ชำย) ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย-์
Interface

เคร่ืองใส่ทอ่หลอดลม (Laryngoscope fiber optic) 
เซ็ต 5 เบลด ชนิดหลอด LED พร้อมแทน่ชำร์ท

1         เคร่ือง 36,000.00      36,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ธันวำคม 65  มกรำคม 66  กุมภำพันธ์ 66

7 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 1         เคร่ือง 16,000.00      16,000.00       กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

8 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร ครุภณัฑ์ส ำนักงำน-Interface ตู้เหล็กบำนเล่ือนทบึ 5 ฟุต 1         ตู้ 5,500.00        5,500.00         กันยำยน 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  ธันวำคม 65  ธันวำคม 65

9 บริหำรทั่วไป งำนโสตทศันฯ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย-ุInterface ชุดไมค์ลอย 2 ตัว 1         ชุด 15,000.00      15,000.00       กันยำยน 65  ธันวำคม 65  มกรำคม 66  มีนำคม 66  เมษำยน 66

10 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง-Interface สว่ำนไร้สำย พร้อมอุปกรณ์ 1         ชุด 6,000.00        6,000.00         กันยำยน 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65  ธันวำคม 65

11 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง-Interface เคร่ืองเจียร์ไร้สำย 1         เคร่ือง 6,000.00        6,000.00         กันยำยน 65  มีนำคม 66  พฤษภำคม 66  พฤษภำคม 66  มิถุนำยน 66

12 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง-Interface เล่ือยวงเดือน 1         เคร่ือง 5,000.00        5,000.00         กันยำยน 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65  ธันวำคม 65

13 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง-Interface บนัไดสไลด์ 3 ตอน 1         ตัว 8,500.00        8,500.00         กันยำยน 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65  ธันวำคม 65

14 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว-Interface เคร่ืองฉีดน้ ำแรงดันสูง 1         เคร่ือง 5,000.00        5,000.00         กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

15 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 5         เคร่ือง 22,000.00      110,000.00     กันยำยน 65  กุมภำพันธ์ 66  มีนำคม 66  พฤษภำคม 66  มิถุนำยน 66

จ ำนวนที่ได้รับ งบที่ได้รับจดัสรร แผนกำรด ำเนินกำร



ล ำดับ กลุ่มงำน หน่วยงำน ประเภท รำยกำรที่ได้รับจดัสรร

 จ ำนวน หน่วย  รำคำ/หน่วย  งบประมำณ 
จดัท ำแผนกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ขออนุมติั
จดัซ้ือจดัจำ้ง

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

เบิกจำ่ยเงิน
จ ำนวนที่ได้รับ งบที่ได้รับจดัสรร แผนกำรด ำเนินกำร

16 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface ตู้คีออส (Kiosk) เคร่ืองใหบ้ริกำรอัตโนมัติ 1         เคร่ือง 63,986.00      63,986.00       กันยำยน 65  กุมภำพันธ์ 66  มีนำคม 66  พฤษภำคม 66  มิถุนำยน 66

17 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ควำมร้อน (Thermal Printer) 1         ตัว 13,000.00      13,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65

18 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองพิมพ์ sticker TSC 2         ตัว 13,000.00      26,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65

19 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface Smart TV 32 นิ้ว 2         เคร่ือง 12,000.00      24,000.00       กันยำยน 65  กุมภำพันธ์ 66  มีนำคม 66  พฤษภำคม 66  มิถุนำยน 66

20 ทนัตกรรม ทนัตกรรม ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย-์
Interface

เคร่ืองฉำยแสงแบบไร้สำย light cure wireless 1         เคร่ือง 25,000.00      25,000.00       กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

21 องค์กรแพทย์ องค์กรแพทย์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ 1         เคร่ือง 3,800.00        3,800.00         กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

22 ศูนย์ประกันสุขภำพ ศูนย์ประกันสุขภำพ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 1         เคร่ือง 10,000.00      10,000.00       กันยำยน 65  ตุลำคม 65  ตุลำคม 65  พฤศจิกำยน 65  พฤศจิกำยน 65

23 ทมี ENV ทมี ENV ครุภณัฑ์ส ำนักงำน-Interface เคร่ืองดับเพลิงชนิด Co² 5         ถัง 2,500.00        12,500.00       กันยำยน 65  เมษำยน 66  พฤษภำคม 66  กรกฎำคม 66  กรกฎำคม 66

36     562,286.00 

หมายเหตุ  รายงาน ITA MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบด าเนินงาน เงินบ ารุงโรงพยาบาลโนนไทย ปงีบประมาณ 2566
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบั กลุ่มงาน หน่วยงาน ประเภท รายการ

จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ
จัดท ำแผนกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

1 ทีม EQU ทีม EQU ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ สอบเทียบและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 1            ปี 100,000.00 100,000.00  กนัยำยน 65  /
2 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ สอบเทียบเคร่ืองมือห้องปฏิบัติกำร 1            คร้ัง 28,000.00 28,000.00  กนัยำยน 65  /
3 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำจำ้งตรวจต่ออืน่ๆ RIA 1            ปี 30,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
4 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำจำ้งตรวจวิเครำะห์ รพ.มหำรำช 1            ปี 350,000.00 350,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
5 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำจำ้งตรวจวิเครำะห์ภำยนอก Central Lab 1            ปี 250,000.00 250,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
6 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำจำ้งตรวจวิเครำะห์ภำยนอก ศูนยว์ิทยำศำสตร์ 1            ปี 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
7 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำจำ้งตรวจวิเครำะห์ภำยนอก 1            ปี 15,000.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
8 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำสมัครเป็นสมำชิก EQC ส ำนักมำตรฐำนและศูนยว์ิทฯอดุร 6 หมวดวิชำ ดังนี้ 

โลหิตวิทยำ, เคมีคลินิก, จลุทรรศน์,ภูมิคุ้มกนัวิทยำ,จลุชีวะ, ธนำคำรเลือด
1            คร้ัง 35,000.00 35,000.00  กนัยำยน 65  /

9 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กระดำษช ำระม้วนใหญ่ (12ม้วน/กล่อง) 2            กล่อง 750.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
10 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ไม้เสียบลูกชิ้น 10          ถุง 20.00 200.00  กนัยำยน 65  /
11 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุส ำนักงำน ใบส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (ภำยใน) 100        เล่ม 40.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
12 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุส ำนักงำน ใบส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (ภำยนอก) 50          เล่ม 40.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
13 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุส ำนักงำน ใบน ำส่ง EMERGENCY 100        เล่ม 30.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
14 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุส ำนักงำน ใบคล้องเลือดกรุ๊ป A/B/AB/O 1,500      แผ่น 2.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
15 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ DTX 1,000      กล่อง 220.00 220,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
16 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ FBS (glucose Oxidase)    10          กล่อง 10,000.00 100,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
17 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ BUN 6            กล่อง 14,500.00 87,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
18 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Creatinine 9            กล่อง 16,000.00 144,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
19 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Uric acid 2            กล่อง 29,500.00 59,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
20 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Cholesterol 9            กล่อง 22,000.00 198,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
21 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Triglyceride 9            กล่อง 26,000.00 234,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
22 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HDL-CHO 9            กล่อง 55,000.00 495,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
23 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ LDL-CHO 5            กล่อง 75,000.00 375,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
24 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Protien 2            กล่อง 16,500.00 33,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
25 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Albumin 2            กล่อง 10,500.00 21,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
26 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Direct bilirubin 2            กล่อง 12,000.00 24,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
27 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Totol bilirubin 2            กล่อง 12,000.00 24,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
28 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ AST 2            กล่อง 29,000.00 58,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
29 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ALT 2            กล่อง 29,000.00 58,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
30 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ALK 2            กล่อง 29,000.00 58,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
31 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Trop-I 80          กล่อง 2,780.00 222,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
32 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Lactate 25test/กล่อง 12          test/box 1,975.00 23,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
33 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Cal A  (Electrolyte) 120        ขวด 2,675.00 321,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
34 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Calcium kit 6 x 40 ml=800 test/box 5            กล่อง 12,000.00 60,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
35 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Magnesium kit 6 x 40 ml=800 test/box 5            กล่อง 15,000.00 75,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
36 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Phosphorus ki t 6 x 40 ml=800 test/box 5            กล่อง 13,500.00 67,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
37 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ CRP 4            กล่อง 31,500.00 126,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
38 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HbA1C (POCT) 10          test/box 885.00 8,850.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
39 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HbA1C  (Wet Chem) BS800 5            กล่อง 46,000.00 230,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
40 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ TSH 10          กล่อง 12,000.00 120,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
41 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ FT3 10          กล่อง 12,000.00 120,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
42 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ FT4 10          กล่อง 9,000.00 90,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
43 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ INR/PT (POCT) 45          กล่อง 3,432.00 154,440.00  กนัยำยน 65  /  /  /
44 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ DCIP 5            กล่อง 1,565.00 7,825.00  กนัยำยน 65  /  /  /
45 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ESR Pipette 2            กล่อง 1,520.00 3,040.00  กนัยำยน 65  /  /  /
46 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ สี wrigth stain 8            กล่อง 8,500.00 68,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
47 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ M-68 DS Diluent 55          L/กล่อง 2,700.00 148,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
48 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ M-68 LD Lyse (ฝำแดง) 40          L/ขวด 3,000.00 120,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
49 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ M- 68 LB Lyse (ฝำส้ม) 40          L/ขวด 3,000.00 120,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
50 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ M-68 LH Lyse (ฝำเขียว) 7            L/ขวด 3,000.00 21,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
51 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ M-68 FD dye 35          ถุง 3,500.00 122,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
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52 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Hct (red) 15          กล่อง 480.00 7,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
53 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Hct (Blue) 10          กล่อง 430.00 4,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /
54 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Urine strip 10P 40          test/box 650.00 26,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
55 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Urine strip 2P 30          test/box 64.00 1,920.00  กนัยำยน 65  /  /  /
56 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ microalbumine 35          test/box 3,000.00 105,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
57 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Occult blood    30          test/box 455.00 13,650.00  กนัยำยน 65  /  /  /
58 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ acidalcohol 4            ขวด 400.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
59 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Gramstain 5            กล่อง 870.00 4,350.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
60 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ AFB      5            กล่อง 695.00 3,475.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
61 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HBsAg 12          test/box 337.50 4,050.00  กนัยำยน 65  /  /  /
62 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HBsAb 5            test/box 400.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
63 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HCV - Ab 4            test/box 600.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
64 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  HIV 1/2 Ab วิธีที่ 1 10          test/box 1,800.00 18,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
65 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HIV 1/2 Ab วิธีที่ 2 1            test/box 1,800.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
66 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ HIV 1/2 Ab วิธีที่ 3 1            test/box 1,800.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
67 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ VDRL/RPR     1            test/box 940.00 940.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
68 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ TPHA rapid cassette 25 test/box 20          test/box 312.50 6,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /
69 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Dengue NS1 Ag 25          test/box 3,300.00 82,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
70 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Dengue IgM/IgG 20          test/box 2,493.00 49,860.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
71 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ lepto IgM 5            test/box 1,950.00 9,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
72 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ RF 2            test/box 650.00 1,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /
73 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ UPT (HCG) 20          test/box 290.00 5,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
74 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Scrub typhus 8            test/box 2,800.00 22,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
75 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ SD influenza Ag 4            test/box 7,450.00 29,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
76 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Antigent test kid Covid-19 50          test/box 4,500.00 225,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
77 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Amphetamine 20          test/box 300.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
78 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Marijuana 10          test/box 800.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
79 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Anti-A 12          ขวด 80.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
80 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Anti-B 12          ขวด 80.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
81 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Anti-AB 12          ขวด 80.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
82 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Anti-D 12          ขวด 200.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
83 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ A-Cell 12          ขวด 60.00 720.00  กนัยำยน 65  /  /  /
84 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ B-Cell 12          ขวด 60.00 720.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
85 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ O1-Cell 12          ขวด 70.00 840.00  กนัยำยน 65  /  /  /
86 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ O2-Cell 12          ขวด 70.00 840.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
87 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Anti-Human 12          ขวด 100.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
88 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Coomb control cell 12          ขวด 100.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
89 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำส่วนประกอบของเลือด PRC 500        ถุง 540.00 270,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
90 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำส่วนประกอบของเลือด LPRC 500        ถุง 520.00 260,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
91 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ EDTA tube 3 mlK3 EDTA(ม่วง) 250        แพ็ค 115.00 28,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
92 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ NaF tube 3 ml (13x75)(เทำ) 250        แพ็ค 124.00 31,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
93 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Lithium Heparin(13x75)(เขียว) 250        แพ็ค 140.00 35,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
94 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ EDTA tube เด็ก(10x55)(ม่วง) 8            แพ็ค 232.50 1,860.00  กนัยำยน 65  /  /  /
95 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Serum Clot Activator 6 ml(แดง) 250        แพ็ค 132.00 33,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
96 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ PT/INR tube Na citrate 3.8 % (2 ml)(ฟ้ำ) 10          แพ็ค 145.00 1,450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
97 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ESR tube Na citrate 3.2 % (2 ml)(ด ำ) 6            แพ็ค 145.00 870.00  กนัยำยน 65  /  /  /
98 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Urine cell slide 4            แพ็ค 1,700.00 6,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
99 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Test tube (12x75) พลำสติก 5            ถุง 500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
100 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Test tube (12x75) แกว้pyrex 1            กล่อง 735.00 735.00  กนัยำยน 65  /  /  /
101 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ หลอดไฟกล้องจลุทรรศน์ 2            หลอด 700.00 1,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
102 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Test tube (10x75) แกว้pyrex 1            กล่อง 720.00 720.00  กนัยำยน 65  /  /  /
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103 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Centrifuge tube 10          ถุง 1,220.00 12,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
104 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Microscope slide (ฝ้ำ) 300        กล่อง 31.50 9,450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
105 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Tip pipette (yellow) 1-200ul 3            ถุง 500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
106 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Transfer pipette 12          ถุง 260.00 3,120.00  กนัยำยน 65  /  /  /
107 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Cup (แบ่ง serum) 10          ถุง 545.00 5,450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
108 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Cover glass (22x22 mm) 1            กล่อง 325.00 325.00  กนัยำยน 65  /  /  /
109 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ กระป๋อง UA 50          ถุง 1,680.00 84,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
110 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ สติกเกอร์ต่อเนื่อง ขนำด 6x2.3 ซม. 250        แพ็ค 240.00            60,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
111 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ RBS-35 1            ถัง 2,900.00 2,900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
112 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ กระป๋องเกบ็  stool EX. 8            ถุง 1,280.00 10,240.00  กนัยำยน 65  /  /  /
113 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Methanol 2.5 L 3             ขวด 650.00 1,950.00  กนัยำยน 65  /  /  /
114 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ Immersion oil 1            ขวด 1,900.00 1,900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
115 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ดินน้ ำมัน 10          กล่อง 539.00 5,390.00  กนัยำยน 65  /  /  /
116 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ไม้ pap smear 30          กล่อง 320.00 9,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
117 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ parafilm 4            ม้วน 745.00 2,980.00  กนัยำยน 65  /  /  /
118 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ แลคต้ัง pipette 2            อนั 450.00 900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
119 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังขยะติดเชื้อ 10          ใบ 350.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
120 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ซ่อมตู้ปลอดเชื้อ 6530-032-0004/1 1            เคร่ือง 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
121 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถุงมือพลำสติกแบบยำว 4            กล่อง 300.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
122 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถุงมือยำงธรรมชำติ ยำว 24 นิ้ว 4            คู่ 400.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /
123 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งบุคลำกรเพือ่ปฏิบัติงำน ต ำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ 1            6 เดือน 111,600.00 111,600.00  กนัยำยน 65  /
124 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งบ ำรุงรักษำเคร่ืองกรองน้ ำ จ ำนวน 5 จดุ 1            ปี 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
125 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำก ำจดัขยะติดเชื้อ จำ้งเอกชนขนยำ้ย และก ำจดัขยะติดเชื้อ และขยะอนัตรำย 1            ปี 450,000.00 450,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
126 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ตรวจน้ ำบริโภคและอปุโภค 2            คร้ัง 20,000.00 40,000.00  กนัยำยน 65  /  /
127 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งเหมำสูบส่ิงปฏิกลูในโรงพยำบำล และบ้ำนพัก 1            ปี 50,000.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /
128 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) เปล่ียน,ซ่อมแซม,ล้ำงระบบน้ ำROและถังกรองน้ ำส ำหรับล้ำงเคร่ืองมือในหน่วย

จำ่ยกลำง
1            ปี 40,000.00 40,000.00  กนัยำยน 65  /

129 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ฉำบปูนบ่อเติมอำกำศ และแปลงพืน้ 1            แห่ง 40,800.00 40,800.00  กนัยำยน 65  /
130 ทีม ENV ทีม ENV วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ไฟเพดำน โซล่ำเซลล์ 80 วัตต์ 20          ชุด 1,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
131 ทีม ENV ทีม ENV วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ชุดโคมไฟ โซล่ำเซลล์ 1,000 วัตต์ 10          ชุด 2,500.00 25,000.00  กนัยำยน 65  /
132 ทีม ENV ทีม ENV วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ชุดไฟฉุกเฉิน มีแบตเตอร่ี 2            ชุด 1,550.00 3,100.00  กนัยำยน 65  /
133 ทีม ENV ทีม ENV วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กล่องไฟ ทำงหนีไฟ 5            จดุ 3,200.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
134 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งท ำผังอคัคีภัย 5            จดุ 600.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
135 ทีม ENV ทีม ENV ค่ำจำ้งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab) ค่ำตรวจหำไข่หนอนพยำธิ และแบคทีเรีย E.coli ในน้ ำเสีย 2            ตัวอยำ่ง 1,100.00 2,200.00  กนัยำยน 65  /
136 ทีม ENV ทีม ENV วัสดุอืน่ บันได้ไม้ไผ่(ส ำหรับตัดต้นไม้) 1            อนั 800.00 800.00  กนัยำยน 65  /
137 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ แผ่นพับค ำแนะน ำ 2,000      ใบ 1.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
138 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP เด็กโต แบบสำยเดียว 2            อนั 1,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
139 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP เด็กเล็ก แบบสำยเดียว 2            อนั 1,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
140 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP ผู้ใหญ่ 3            อนั 1,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
141 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษ EKG KEN Z1210 10          กล่อง 3,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /
142 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษ EKG KEN Z1215 10          กล่อง 4,000.00 40,000.00  กนัยำยน 65  /
143 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงพลำสติกใส ขนำด 20"*30" 30          ห่อ 99.00 2,970.00  กนัยำยน 65  /
144 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงพลำสติกใสขนำด 7"x11" 5            ห่อ 55.00 275.00  กนัยำยน 65  /
145 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำจำ้งฉีดศพ 1            ปี 54,000.00 54,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
146 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Bacteria virus Filter 50          ชิ้น 50.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
147 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังขยะสแตนเลส เหยยีบ มีล้อเล่ือนแบบมีฝำปิด 2            ชุด 4,500.00 9,000.00  กนัยำยน 65  /
148 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ถ่ำนชำร์ต AAA 8            กอ้น 130.00 1,040.00  กนัยำยน 65  /
149 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เจลเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 5            หลอด 500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
150 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แผ่นCPR กดหน้ำอก 1            กล่อง 6,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
151 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ขดยำงพลำสติกBP 2            เส้น 850.00 1,700.00  กนัยำยน 65  /
152 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ลูกบีบยำงBP พร้อมวำล์ว 2            อนั 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
153 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Adult SpO2 Probe เคร่ืองdefibrillator 1            ชุด 6,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
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โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
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154 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP ผู้ใหญ่ แบบสำยเดียว 1            เส้น 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
155 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ใบเร่ือยตัดเฝือกรุ่น Oscillow 3            ใบ 500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
156 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ไม้ดำมแขน ขำ 10          แผ่น 300.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
157 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดให้น้ ำเกลือเด็ก intraosseous NIO pediatric 1            ชุด 6,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
158 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป พลำสเตอร์3M multipore dry surgical tape 3            กล่อง 856.00 2,568.00  กนัยำยน 65  /
159 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ตำข่ำยคลุมแผลยีห่้อ Easy net No 2 3            กล่อง 550.00 1,650.00  กนัยำยน 65  /
160 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ตำข่ำยคลุมแผลยีห่้อ Easy net No 3 3            กล่อง 700.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /
161 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กล่องปลดหัวเข็ม 3.8 ลิตร 600        กล่อง 110.00 66,000.00  กนัยำยน 65  /
162 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษผสมน้ ำยำท ำลำยเชื้อเช็ดพืน้ผิว กรณี ผู้ป่วยเชื้อด้ือยำชนิดพิเศษ โรค

อบุัติใหม่ห้องแยกโรค (กป.ละ 200 แผ่น)
12          กระป๋อง 397.50 4,770.00  กนัยำยน 65  /

163 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป น้ ำยำล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือแพทยผ์สมเอนไชม์ 3            แกลลอน 1,700.00 5,100.00  กนัยำยน 65  /
164 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กล่องแบ็คไลท์ 1            กล่อง 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
165 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ครีมสะท้อนแสง 1            กระปุก 250.00 250.00  กนัยำยน 65  /
166 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะภำยในอำคำรเท้ำเหยยีบทรงเหล่ียม 30 ลิตร 30          ใบ 500.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /
167 กำรพยำบำล งำน IC วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ส่ือกำรสอน งำน IC 1            คร้ัง 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
168 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ไส้กรองอำกำศ Hepa Filterของ ตู้เคล่ือนยำ้ยผู้ป่วย 4            ชุด 4,800.00 19,200.00  กนัยำยน 65  /
169 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ไส้กรองอำกำศ Hepa Filter ชุด PAPR 8            ตัว 2,000.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
170 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แบตเตอร่ีของ ตู้เคล่ือนยำ้ยผู้ป่วย 1            กอ้น 9,500.00 9,500.00  กนัยำยน 65  /
171 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ไร้สำย ชนิดแสดงหมำยเลข 1            ตัว 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
172 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุส ำนักงำน ตรำยำงรำยงำนแพทย ์ISBAR 5            อนั 500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
173 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังออกซิเจนขนำด 0.5 คิว พร้อมที่แขวน และอปุกรณ์ 1            เคร่ือง 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
174 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดอปุกรณ์ส ำหรับเคร่ือง High flow ผู้ใหญ่ 5            ชุด 3,200.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
175 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดอปุกรณ์ส ำหรับเคร่ือง High flow เด็ก 3            ชุด 3,200.00 9,600.00  กนัยำยน 65  /
176 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ซ่อมเกำ้อีท้ ำงำน 3            ชุด 2,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
177 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ตำข่ำยคลุมแผลยีห่้อ Easy net No 4 2            กล่อง 990.00 1,980.00  กนัยำยน 65  /
178 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แบตเตอร่ี Litium 2.5 V ของ เคร่ืองใส่ท่อหลอดลม 1            อนั 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
179 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป พลำสเตอร์3M multipore dry surgical tape 3            กล่อง 856.00 2,568.00  กนัยำยน 65  /
180 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 1 (ชำย) วัสดุส ำนักงำน กระจกปูโต๊ะท ำงำน 31.5 นิ้วx59.5 นิ้ว 2            ตัว 2,500.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
181 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษ EKG KENZ Cardio 601 1            กล่อง 2,500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
182 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังกำ๊ชออกซิเจน(ชนิดถังเล็ก) 0.5 คิว 1            ถัง 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
183 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP ผู้ใหญ่ แบบสำยเดียว Omron 1            อนั 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
184 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ตำข่ำยคลุมแผลยีห่้อ Easy net No 4 2            กล่อง 990.00 1,980.00  กนัยำยน 65  /
185 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ท่อลมต่อจมูกส ำหรับเคร่ือง High flow(High flow nasal cannula) ผู้ใหญ่ 3            ชุด 3,200.00 9,600.00  กนัยำยน 65  /
186 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ท่อลมต่อจมูกส ำหรับเคร่ือง High flow(High flow nasal cannula) เด็ก 5            ชุด 3,200.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
187 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงพลำสติกใสขนำด 7"x11" 5            ห่อ 55.00 275.00  กนัยำยน 65  /
188 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำจำ้งฉีดศพ 1            ปี 30,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /
189 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Bacteria virus Filter 50          ชิ้น 50.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
190 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป พลำสเตอร์3M multipore dry surgical tape 3            กล่อง 856.00 2,568.00  กนัยำยน 65  /
191 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะล้อเล่ือนแบบมีฝำปิด 2            ชุด 2,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
192 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังพลำสติกแบบมีฝำปิด 80 ลิตร 2            ถัง 1,300.00 2,600.00  กนัยำยน 65  /
193 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กระติกน้ ำร้อน 2            เคร่ือง 1,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
194 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ไร้สำย ชนิดแสดงหมำยเลข 1            เคร่ือง 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
195 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ซ่อมโซฟำ 2            ชุด 2,500.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
196 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 2 (หญิง) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ยำ้ยเคร่ืองปรับอำกำศ 1            เคร่ือง 3,500.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
197 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP เด็กทำรกแบบ digital 1            อนั 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
198 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Prope วัดO2 Sat เด็ก แบบสำยรัด 1            อนั 6,500.00 6,500.00  กนัยำยน 65  /
199 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ตำข่ำยคลุมแผลยีห่้อ Easy net No 2 2            กล่อง 550.00 1,100.00  กนัยำยน 65  /
200 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Clip เด็กทำรกพร้อมโครงและเบำะรอง 1            ชุด 6,500.00 6,500.00  กนัยำยน 65  /
201 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Oxygen box ทำรกแรกเกดิ 1            อนั 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
202 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป สำยให้ออกซิเจนcanulaเด็กแรกเกดิ 20          เส้น 40.00 800.00  กนัยำยน 65  /
203 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แผ่นสไลด์ เล่ือนตัวคนไข้ 1            อนั 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
204 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังออกซิเจนขนำด 1คิว พร้อมที่แขวน และอปุกรณ์ 1            ชุด 4,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
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205 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุส ำนักงำน เกำ้อีพ้ลำสติกมีพนักพิง 5            ตัว 300.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
206 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว อลูมิเนียมแขวนผ้ำเช็ดตัว ตำกผ้ำ 15          อนั 200.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
207 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กะละมังเช็ดตัวผู้ป่วย 15          อนั 40.00 600.00  กนัยำยน 65  /
208 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตะกร้ำใส่เส้ือผ้ำคนไข้ 15          อนั 100.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
209 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว พรมเช็ดเท้ำหน้ำห้องน้ ำ 15          ผืน 50.00 750.00  กนัยำยน 65  /
210 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กระติกน้ ำร้อน 10          เคร่ือง 800.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /
211 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กล่องใส่จำน/ชำม/ช้อน 15          กล่อง 200.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
212 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุอืน่ ชุดกิบ้Set ห้องพิเศษ 800        ชุด 70.00 56,000.00  กนัยำยน 65  /
213 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนเชลำมิกขนำด 8 นิ้ว 4            โหล 600.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
214 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถ้วยเซลำมิกขนำด 6 นิ้ว 4            โหล 600.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
215 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แกว้เชลำมิก ขนำด 3 นิ้ว 4            โหล 360.00 1,440.00  กนัยำยน 65  /
216 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ช้อน/ส้อมตรำมำลำย 4            โหล 360.00 1,440.00  กนัยำยน 65  /
217 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยใน 3 (พิเศษ) วัสดุส ำนักงำน กระจกปูโต๊ะท ำงำน 26 นิ้วx54 นิ้ว 2            ชิ้น 1,500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
218 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ พัดลมระบำยควำมร้อน 80 มม. 5            ตัว 80.00 400.00  กนัยำยน 65  /  /
219 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ หัว RJ45 50          ตัว 8.00 400.00  กนัยำยน 65  /  /
220 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ CMOS Battery 20          กอ้น 30.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /
221 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Lan Card 6            ตัว 500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /
222 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Adapter จอ/Modem 10          ตัว 700.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /  /
223 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดอปุกรณ์ IoT 6            ชุด 5,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /  /
224 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Ram PC 10          ตัว 1,500.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /  /
225 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Hard Disk Drive 40          ตัว 1,800.00 72,000.00  กนัยำยน 65  /  /
226 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ สำยแลน 1            กล่อง 4,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /  /
227 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Modem / Router / Access Point / hub 13          ตัว 6,000.00 78,000.00  กนัยำยน 65  /  /
228 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Power Supply 17          ตัว 1,200.00 20,400.00  กนัยำยน 65  /  /
229 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ กอ้นแบตเตอร่ี 12V 40          ลูก 600.00 24,000.00  กนัยำยน 65  /  /
230 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ จอแสดงภำพ 10          จอ 3,800.00 38,000.00  กนัยำยน 65  /
231 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ UPS 800 VA 20          ตัว 2,500.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /
232 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ 8            ตัว 2,600.00 20,800.00  กนัยำยน 65  /
233 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP Laserjet Pro MFP M227fdw 5            กล่อง 2,500.00 12,500.00  กนัยำยน 65  /
234 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอำ่นบัตรประชำชน 7            ตัว 700.00 4,900.00  กนัยำยน 65  /
235 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำบริกำร BMS-Hosxp Activation 1            ปี 27,000.00 27,000.00  กนัยำยน 65  /
236 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม บริกำรอนิเตอร์เน็ตรำยเดือน 12          เดือน 3,745.00 44,940.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
237 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม บริกำรอนิเตอร์เน็ตรำยปี 1            ปี 88,596.00 88,596.00  กนัยำยน 65  /
238 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Hard Disk Drive กล้องวงจรปิด 2            ตัว 7,000.00 14,000.00  กนัยำยน 65  /
239 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำบริกำร Domain Web โรงพยำบำล 2            Domain 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
240 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง ไขควง 1            ชุด 620.00 620.00  กนัยำยน 65  /
241 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง  น้ ำยำท ำควำมสะอำดวงจร 2            ขวด 150.00 300.00  กนัยำยน 65  /
242 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง คีมตัด/คีมปำกแหลม 2            ตัว 135.00 270.00  กนัยำยน 65  /
243 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง  สว่ำนไฟฟ้ำ 1            ตัว 5,100.00 5,100.00  กนัยำยน 65  /
244 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง ดอกสว่ำน 1            ชุด 550.00 550.00  กนัยำยน 65  /
245 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุกอ่สร้ำง อปุกรณ์งำนช่ำง  บันได 1            ตัว 4,200.00 4,200.00  กนัยำยน 65  /
246 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ Set เคร่ืองมือครบชุด LINK เข้ำหัว LAN 1            ชุด 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
247 สำรสนเทศ สำรสนเทศ วัสดุคอมพิวเตอร์ หัวแปลงสัญญำน ภำพ/เสียง 4            สำย 600.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
248 สำรสนเทศ สำรสนเทศ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) Microsoft OneDrive 1            ปี 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
249 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สำยวัดรอบเอว ส ำหรับวัดรอบเอวผู้ป่วย DM/HT ค ำนวณ BMI (มีตลับใส่) 4            เส้น 100.00 400.00  กนัยำยน 65  /
250 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุส ำนักงำน ดินสอด ำ 1            โหล 50.00 50.00  กนัยำยน 65  /
251 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุส ำนักงำน ปำกกำเน้นข้อควำม 40          ด้ำม 25.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
252 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุส ำนักงำน ตู้ล้ินชัก 4 ชั้นมีล้อ 2            ชุด 1,600.00 3,200.00  กนัยำยน 65  /
253 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ถ่ำนชำร์จ AA 8            กอ้น 130.00 1,040.00  กนัยำยน 65  /
254 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เส้นยำงพลำสติกแบบตรงติด BP ล้อเล่ือน 2            เส้น 95.00 190.00  กนัยำยน 65  /
255 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดสำยยำงเกลียวส ำหรับติด BP ล้อเล้ือน 2            ชุด 950.00 1,900.00  กนัยำยน 65  /
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256 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดลูกบีบมือยำงส ำหรับ BP 2            ชุด 200.00 400.00  กนัยำยน 65  /
257 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เคร่ิองวัดอณุหภูมิร่ำงกำย อนิฟำเรด 3            อนั 2,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
258 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ขอบยำง stelhoscope พร้อม biphragm ด้ำนใหญ่ (ของผู้ใหญ) 2            ชุด 1,250.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
259 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ขอบยำง stelhoscope พร้อม biphragm ด้ำนเล็ก (ของผู้ใหญ) 2            ชุด 1,250.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
260 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP แบบสอดแขน OMRON 2            เคร่ือง 7,000.00 14,000.00  กนัยำยน 65  /
261 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป อะไหล่เคร่ืองถ่ำยภำพจอประสำทตำ stopperfcr afc 210 1            ชุด 25,000.00 25,000.00  กนัยำยน 65  /
262 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม navislite 1            โปรแกรม 7,000.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
263 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตู้ล ำโพง 8 นิ้ว พร้อมสำยไฟ 2            ตู้ 1,200.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
264 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุอืน่ ฉำกกัน้พลำสติกหรือไม้ ขนำด 3x2 เมตร 2            ชุด 2,600.00 5,200.00  กนัยำยน 65  /
265 กำรพยำบำล งำนคลินิกโรคไม่ติดต่อ วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ส ำนักงำน 1            ชุด 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /
266 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษบันทึกกำรท ำ U/S (Sonomed quality experience) (SM11OS 110

 mmx20m)
30          ม้วน 900.00 27,000.00  กนัยำยน 65  /

267 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุส ำนักงำน นำฬิกำแขวนผนัง 2            เรือน 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
268 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก ขนำด 3 กโิลกรัม 1            เคร่ือง 500.00 500.00  กนัยำยน 65  /
269 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP ผู้ใหญ่แบบใช้กบัเคร่ืองอตัโนมัติ 2            อนั 1,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
270 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Red dot 1            ห่อ 1,800.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /
271 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ลูกบีบยำง BP พร้อมวำล์ว 2            อนั 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
272 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แบตเตอร่ีเคร่ืองวัดควำมอิม่ของออกซิเจนในเลือด 1            เคร่ือง 3,500.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
273 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตู้วำงและเกบ็รองเท้ำเป็นตู้ทึบ 3            ตู้ 1,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
274 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติกขนำด100ลิตร 4            กล่อง 500.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
275 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยคลอด ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ซ่อมแซมพร้อมอะไหล่เคร่ืองบันทึกกำรบีบตัวของมดลูกและอตัรำกำรเต้นของ

หัวใจทำรกในครรภ์
1            คร้ัง 35,000.00 35,000.00  กนัยำยน 65  /

276 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษบันทึกผล BP อตัโนมัติชนิดสอดแขน 500        ม้วน 50.00 25,000.00  กนัยำยน 65  /
277 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงร้อนใส ขนำด 8"x11" 12          แพ็ค 60.00 720.00  กนัยำยน 65  /
278 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุส ำนักงำน ตรำยำงเคร่ืองหมำย รพ.โนนไทย 4            อนั 400.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /
279 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุส ำนักงำน ตรำยำงกรณี Admitted เรียกเกบ็เงินกองทุนผู้ป่วยใน 4            อนั 400.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /
280 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เคร่ิองวัดอณุหภูมิร่ำงกำย อนิฟำเรด 2            เคร่ือง 2,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
281 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุส ำนักงำน เกำ้อีห้ัวกลม 4            ตัว 500.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
282 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ Adapter เคร่ืองวัด BP Auto 1            ตัว 500.00 500.00  กนัยำยน 65  /
283 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP แบบสอดแขน OMRON 1            ชิ้น 7,000.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
284 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป สำยยำงเกลียว Cuff BP Manaul 1            ชิ้น 400.00 400.00  กนัยำยน 65  /
285 กำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก วัสดุส ำนักงำน ไส้แฟ้มโชว์เอกสำร 2            ห่อ 150.00 300.00  กนัยำยน 65  /
286 กำรพยำบำล งำนห้องผ่ำตัด/วิสัญญี วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป oxygen senser (capsular) ใช้เฉพำะเคร่ืองดมยำ 1            ชิ้น 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
287 กำรพยำบำล งำนห้องผ่ำตัด/วิสัญญี วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ขวด suction  3000 cc.  พร้อมฝำจกุ ใช้เฉพำะ ห้องผ่ำตัดและวิสัญญี 1            ชุด 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
288 กำรพยำบำล งำนห้องผ่ำตัด/วิสัญญี วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แบตเตอร่ีเคร่ืองดมยำสลบ 1            ชุด 7,000.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
289 กำรพยำบำล งำนห้องผ่ำตัด/วิสัญญี ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำซ่อมพร้อมอะไหล่ เคร่ืองดมยำ  4  รำยกำร  ประกอบด้วย valve disk, 

sealing washer, diaphram ,gasket,
1            คร้ัง 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /

290 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ สอบเทียบเคร่ืองตรวจสไปโรมิเตอร์ 1            เคร่ือง 8,500.00 8,500.00  กนัยำยน 65  /
291 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ FUJI Xerox CT202264 สีด ำ 1            กล่อง 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /
292 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ FUJI Xerox CT202265 สีฟ้ำ 1            กล่อง 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /
293 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ FUJI Xerox CT202266 สีม่วงแดงเข้ม 1            กล่อง 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /
294 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ FUJI Xerox CT202267 สีเหลือง 1            กล่อง 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /
295 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แผ่นกระตุ้นไฟฟ้ำชนิดกำว 1            ชุด 4,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
296 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ สอบเทียบเคร่ืองมือกำยภำพบ ำบัด 5            เคร่ือง 3,100.00 15,500.00  กนัยำยน 65  /
297 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แผ่นกระตุ้นไฟฟ้ำชนิดกำวส ำหรับกระตุ้นไฟฟ้ำที่หน้ำ 2            ชุด 950.00 1,900.00  กนัยำยน 65  /
298 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ กำยภำพบ ำบัด วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แผ่นรองขั้วกระตุ้นไฟฟ้ำชนิดฟองน้ ำ 4            ชุด 500.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
299 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม ปรอท 100        เล่ม 50.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
300 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Form Order and Vital signs for suspect DHF 1,000      ชุด 4.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
301 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Tuberculosis Treatment Order 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
302 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม SEPSIS/SEPTIC Shock 300        ชุด 4.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
303 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Stroke, Traumatic,Brain,Injury,SCI 300        ชุด 4.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
304 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Alcohol withdrawal Syndrome 300        ชุด 4.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
305 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Animal bit 100        ชุด 4.00 400.00  กนัยำยน 65  /
306 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม COPD with Acute Exacerbatiion/Asthma Attack 300        ชุด 4.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
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307 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Normal Labor 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
308 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Postpartum  Care 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
309 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Preterm Labour 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
310 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Mild PIH 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
311 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Severe  PIH 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
312 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน ทะเบียนผู้ป่วยภำยใน 12          เล่ม 200.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
313 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน ฉลำกติดขวดน้ ำเกลือ 500        เล่ม 10.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
314 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Order for on day 500        เล่ม 10.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
315 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม DM 500        ชุด 4.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
316 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม HT 500        ชุด 4.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
317 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Pneumonia 500        ชุด 4.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
318 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Para over dose 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
319 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ออกซิเจนเหลว 1            ปี 960,000.00 960,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
320 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุอืน่ น้ ำด่ืมชนิดขวด 1,500      โหล 30.00 45,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
321 กำรพยำบำล กลุ่มกำรพยำบำล วัสดุส ำนักงำน แบบฟอร์ม Organophosphate 200        ชุด 4.00 800.00  กนัยำยน 65  /
322 คลินิกเพื่อนโนนไทย คลินิกเพือ่นโนนไทย วัสดุส ำนักงำน พัดลมติดเพดำน 1            ตัว 2,200.00 2,200.00  กนัยำยน 65  /
323 คลินิกเพื่อนโนนไทย คลินิกเพือ่นโนนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป หูฟังทำงกำรแพทย ์(Stethoscope) 1            อนั 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
324 คลินิกเพื่อนโนนไทย คลินิกเพือ่นโนนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ปรอท digital 1            อนั 900.00 900.00  กนัยำยน 65  /
325 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งตรวจเอก็ซเรย ์(X-Ray) ค่ำบริกำรเคร่ืองอำ่นและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรยเ์ป็นดิจติอล 12          เดือน 28,250.00 339,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
326 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำบริกำรอปุกรณ์วัดปริมำณรังสีประจ ำบุคคล OSL ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี

วินิจฉัยและทันตกรรม
10          คน 1,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /

327 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนเคร่ืองเอก็ซเรยท์ั่วไป 1            เคร่ือง 3,500.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
328 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนเคร่ืองเอก็ซเรยเ์คล่ือนที่ 1            เคร่ือง 3,500.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
329 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนเคร่ืองเอก็ซเรยท์ันตกรรม 1            เคร่ือง 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
330 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีทั่วไป 1            ห้อง 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
331 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีทันตกรรม 1            ห้อง 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
332 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์

และกำรแพทย์
ค่ำบริกำรตรวจและบ ำรุงรักษำคร่ืองเอก็ซเรยเ์คล่ือนที่ 1            เคร่ือง 48,000.00        48,000.00  กนัยำยน 65  /

333 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำอะไหล่เคร่ืองเอก็ซเรยเ์คล่ือนที่ 1            เคร่ือง 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
334 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ค่ำซ่อมแซมประตูตะกัว่ เปิด-ปิดห้องเอกซเรย์ 1            บำน 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
335 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำตรวจประเมินคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 1            คร้ัง 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
336 เทคนิคกำรแพทย+์รังสีวทิยำ รังสีวิทยำ วัสดุเอกซเรย์ หลอดไฟอำโลเจน  100วัตต์ 12 โวล GY6.35 ส ำหรับใส่หลอดไฟเคร่ืองเอกซเรย์ 2            หลอด 300.00 600.00  กนัยำยน 65  /
337 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป non-tooth forceps 13 cms. 30          ตัว 130.00 3,900.00  กนัยำยน 65  /
338 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป tooth forceps 13 cms. 30          ตัว 150.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
339 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป สต๊ิกเกอร์งำนจำ่ยกลำง 3 size 1            ชุด 50,000.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /
340 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Green card bowie dick test 400        ชิ้น 30.00 12,000.00  กนัยำยน 65  /
341 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป น้ ำยำขจดัครำบสนิม 3            แกลลอน 2,500.00 7,500.00  กนัยำยน 65  /
342 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป น้ ำยำล้ำงเคร่ืองมือเอน็ไซม์ 15          แกลลอน 1,700.00 25,500.00  กนัยำยน 65  /
343 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป น้ ำยำเคลือบป้องกนัครำบสนิม 1            แกลลอน 1,700.00 1,700.00  กนัยำยน 65  /
344 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป สำยจี้ 10          ชุด 280.00 2,800.00  กนัยำยน 65  /
345 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป silicone tube ขนำด 7*11 มม. 2            ม้วน 1,800.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /
346 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Guild wire (ET-tube stylet) เบอร์  S 5            ชิ้น 250.00 1,250.00  กนัยำยน 65  /
347 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Guild wire (ET-tube stylet) เบอร์  M 5            ชิ้น 250.00 1,250.00  กนัยำยน 65  /
348 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Guild wire (ET-tube stylet) เบอร์  L 10          ชิ้น 250.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
349 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชวดแกว้ chest drain  1000  cc. ปำกกว้ำง 2            ใบ 350.00 700.00  กนัยำยน 65  /
350 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กรรไกรตัดไหมตรง 13  ซม. (ป้ำน/แหลม)  ลับคมฟรีตลอดกำรใช้งำน 10          ตัว 600.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
351 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถำดแสตนเลสเหล่ียม 6*9 10          ใบ 160.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /
352 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุอืน่ ล้อรถเข็นเคร่ืองมือ 10          ล้อ 500.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
353 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เปล่ียนขอบยำงฝำหน้ำเคร่ืองนึ่งไอน้ ำ เคร่ือง4 1            คร้ัง 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
354 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง ค่ำจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทย์ จำ้งเหมำอบแกส๊เคร่ืองยำงประจ ำปีงบประมำณ 2565 60          คร้ัง 3,000.00 180,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
355 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระดำษพร้ินเตอร์เคร่ืองนึ่ง 15          ม้วน 800.00 12,000.00  กนัยำยน 65  /
356 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป แปรงล้ำงเคร่ืองมือแพทย์ 5            อนั 50.00 250.00  กนัยำยน 65  /
357 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กรรไกรตัด Cord 5            ตัว 800.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /



แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบด าเนินงาน เงินบ ารุงโรงพยาบาลโนนไทย ปงีบประมาณ 2566
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จัดซ้ือจัดจ้ำง

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
งบที่ไดร้ับจัดสรร แผนการด าเนินงาน

358 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังพลำสติกขนำดกลำง 10          ใบ 50.00 500.00  กนัยำยน 65  /
359 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กล่องพลำสติก ขนำด 34*34*25 ซม. 5            ใบ 250.00 1,250.00  กนัยำยน 65  /
360 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ปล๊ักไฟ ยำว 5 เมตร 3            อนั 500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
361 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กะละมังล้ำงเคร่ืองมือ45 ซม 10          ใบ 150.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
362 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะแบบเหยยีบ 100 ลิตรสีแดง 1            ใบ 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
363 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะแบบเหยยีบ 100 ลิตรสีน้ ำเงิน 1            ใบ 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
364 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระป๋อง O2 รุ่นเกลียวพลำสติก Humidifier  ใช้ต่อกบัเกยอ์อกซิเจน ส ำหรับใส่

น้ ำกล่ันออกซิเจน
100        ใบ 300.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /

365 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระป๋อง suction พร้อมอปุกรณ์หัวต่อ ทั้ง Set 12          ชุด 12,000.00 144,000.00  กนัยำยน 65  /
366 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดวัดน้ ำไขสันหลังพร้อมอปุกรณ์ 5            ชุด 10,165.00 50,825.00  กนัยำยน 65  /
367 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สวิตช์ต้ังเวลำ 220 V 1            เคร่ือง 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
368 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ไม้กดล้ินปรำศเชื้อ 30          กล่อง 90.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /
369 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุส ำนักงำน พัดลมอตุสำหกรรม 20 นิ้ว 2            ตัว 4,000.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /
370 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป สำยยำงซิลิโคน ส ำหรับ suction 7x10 mm. 5            เมตร 420.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /
371 กำรพยำบำล งำนจำ่ยกลำง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สวิตช์ต้ังเวลำ 24ชม. 1            อนั 700.00 700.00  กนัยำยน 65  /
372 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำขวำงเตียงสีเขียวพิมพ์ลำย ขนำด  44*70 " 100        ผืน 200.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
373 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำยำงหน้ำกว้ำง 90 ซม. 10          ม้วน 900.00 9,000.00  กนัยำยน 65  /
374 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สำยพำนจกัรมอเตอร์ไฟฟ้ำ สำยบน 5            เส้น 45.00 225.00  กนัยำยน 65  /
375 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สำยพำนจกัรธรรมดำสำยล่ำง 3            เส้น 90.00 270.00  กนัยำยน 65  /
376 กำรพยำบำล งำนซักฟอก ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่ ค่ำซ่อมพร้อมอะไหล่ เปล่ียนขอบยำงฝำหน้ำเคร่ืองอบผ้ำ 1            ชุด 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
377 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุอืน่ สำยพำนเคร่ืองอบผ้ำ 2            เส้น 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
378 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำส่ีเหล่ียมขนำด 60*60 นิ้ว,สีฟ้ำ ผ้ำด้ำยดิบ 2 ชั้น ไม่มีสำย 50          ผืน 120.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
379 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำส่ีเหล่ียมขนำด 90*90 นิ้ว,สีฟ้ำ ผ้ำด้ำยดิบ 2 ชั้น มีสำย 50          ผืน 120.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
380 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังใส่ผ้ำ 200 ลิตร 2            ถัง 1,200.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /
381 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ปลอกหมอน 19*25 ผ้ำโทเร ดอกสีน้ ำเงิน 50          ใบ 120.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
382 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ปลอกหมอน 19*25 ผ้ำโทเร ดอกสีแดง 50          ใบ 120.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
383 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำปูเตียง 60*105 ผ้ำโทเร ดอกน้ ำเงิน 50          ผืน 320.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
384 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำปูเตียง 60*105 ผ้ำโทเร ดอกสีแดง 50          ผืน 320.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
385 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือปฏิบัติกำรคอ V ผ้ำโทเร สีเขียวเข้ม XXL 50          ตัว 360.00 18,000.00  กนัยำยน 65  /
386 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย กำงเกงปฏิบัติกำร สีเขียวเข้ม มีเชือกผูก XXL 50          ตัว 360.00 18,000.00  กนัยำยน 65  /
387 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ด้ำยเยบ็ผ้ำสีม่วง 10          หลอด 60.00 600.00  กนัยำยน 65  /
388 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผู้ป่วยยำว 30 รอบตัว 48 มีเชือกผูก 4 คู่ โทเร สีฟ้ำ 50          ตัว 270.00 13,500.00  กนัยำยน 65  /
389 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย ผ้ำถุงขนำด 40*80 ผ้ำโทเร 210 เส้น สีฟ้ำ 50          ตัว 250.00 12,500.00  กนัยำยน 65  /
390 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผู้ป่วยยำว 30 รอบตัว 48 มีเชือกผูก 4 คู่ โทเร สีเขียวออ่น 50          ตัว 270.00 13,500.00  กนัยำยน 65  /
391 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือผู้ป่วยยำว 30 รอบตัว 48 มีเชือกผูก 4 คู่ โทเร สีเขียวเข้ม 50          ตัว 270.00 13,500.00  กนัยำยน 65  /
392 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย ผ้ำถุงขนำด 40*80 ผ้ำโทเร 210 เส้น สีเขียวออ่น 50          ผืน 250.00 12,500.00  กนัยำยน 65  /
393 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย กำงเกงขนำด 40*52 ผ้ำโทเร 210 เส้น สีเขียวแก่ 50          ตัว 270.00 13,500.00  กนัยำยน 65  /
394 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำห่มสีขำว 30          ผืน 350.00 10,500.00  กนัยำยน 65  /
395 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย ชุดปฏิบัติกำรสีเขียวแบบกระโปรง (ชุดห้องผ่ำตัด) 20          ตัว 750.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /
396 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว บันได 2 ชั้น 1            ตัว 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
397 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือกำวน์ยำวแขนส้ัน สีชมพู 30          ตัว 350.00 10,500.00  กนัยำยน 65  /
398 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ด้ำยเยบ็ผ้ำสีด ำใช้กบัจกัรเยบ็ผ้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ 10          หลอด 20.00 200.00  กนัยำยน 65  /
399 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ด้ำยเยบ็ผ้ำสีขำวใช้กบัจกัรเยบ็ผ้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ 10          หลอด 20.00 200.00  กนัยำยน 65  /
400 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ด้ำยเยบ็ผ้ำสีเขียวใช้กบัจกัรเยบ็ผ้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ 10          หลอด 20.00 200.00  กนัยำยน 65  /
401 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำส่ีเหล่ียมขนำด60*60 ขม.สีน้ ำเงิน ผ้ำฝ้ำย2 ชั้น มีสำย 50          ผืน 110.00 5,500.00  กนัยำยน 65  /
402 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ผ้ำส่ีเหล่ียมขนำด60*60 ขม.สีน้ ำเงิน ผ้ำฝ้ำย2 ชั้น ไม่มีสำย 50          ผืน 110.00 5,500.00  กนัยำยน 65  /
403 กำรพยำบำล งำนซักฟอก วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ไร้สำย ชนิดแสดงหมำยเลข 1            เคร่ือง 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
404 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ยำชำ 2% 60          กล่อง 425.00 25,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
405 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ยำชำ 3% 2            กล่อง 642.00 1,284.00  กนัยำยน 65  /  /  /
406 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ยำชำ 4% 4            ขวด 520.00 2,080.00  กนัยำยน 65  /  /  /
407 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Topical anesthesia 2            ขวด 695.00 1,390.00  กนัยำยน 65  /  /  /
408 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม เข็มส้ัน 30          กล่อง 203.30 6,099.00  กนัยำยน 65  /  /  /
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409 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม เข็มยำว 20          กล่อง 203.30 4,066.00  กนัยำยน 65  /  /  /
410 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Amalgam alloy 500        แคปซูล 17.72 8,860.00  กนัยำยน 65  /  /  /
411 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Resin composite ฟันหน้ำ 5            หลอด 1,100.00 5,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
412 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Resin composite ฟันหลัง 16          หลอด 794.00 12,704.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
413 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Resin composite ฟันหลัง  bulk filled 4            หลอด 1,501.00 6,004.00  กนัยำยน 65  /  /  /
414 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Flowable composite 6            ถุง 1,001.00 6,006.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
415 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Etching 10          set 238.00 2,380.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
416 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Total etch adheive 12          ขวด 739.00 8,868.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
417 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Self etch adhesive 1            set 2,850.00 2,850.00  กนัยำยน 65  /  /  /
418 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม GI filling (self cure) 8            set 1,605.00 12,840.00  กนัยำยน 65  /  /  /
419 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม RMGI filling (light cure) 2            set 2,140.00 4,280.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
420 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม GI capsule 10          กล่อง 1,950.00 19,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
421 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Sealant 9            ขวด 1,068.00 9,612.00  กนัยำยน 65  /  /  /
422 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Saliva ejector 80          ห่อ 62.00 4,960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
423 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Composite 100        หัว 75.00 7,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
424 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Round White stone กรอเร็ว 2            กล่อง 450.00 900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
425 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Round White stone กรอช้ำ 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
426 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Flame White stone กรอช้ำ 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
427 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Round Green stone กรอเร็ว 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
428 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Flame Green stone กรอเร็ว 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
429 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Round Green stone กรอช้ำ 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
430 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวขัด Flame Green stone กรอช้ำ 1            กล่อง 450.00 450.00  กนัยำยน 65  /  /  /
431 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Pop on 4            ถุง 214.00 856.00  กนัยำยน 65  /  /  /
432 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวกรอฟันปลอม Stone เขียว 10          หัว 75.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
433 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวกรอฟันปลอม Stone เหลือง 10          หัว 75.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
434 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวกรอฟันปลอม Stone ชมพู 10          หัว 75.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
435 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวกรอขัดอะคริลิค 10          หัว 75.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
436 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวกรอฟันปลอม Cabide 10          หัว 520.00 5,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
437 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัวPrep crown 20          หัว 75.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
438 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Round diamond bur กรอเร็ว 100        หัว 27.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
439 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Fissure bur กรอเร็ว 100        หัว 27.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
440 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัว Round carbide bur กรอช้ำ 100        หัว 48.00 4,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
441 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัว Round carbide bur ผ่ำฟันคุด 20          หัว 48.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
442 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัว Fissure  bur ผ่ำฟันคุด 20          หัว 48.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
443 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Spray Handpiece BTL 1            BTL 2,900.00 2,900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
444 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Spray Handpiece กป. 6            กป. 500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
445 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Dycal 8            ชุด 589.00 4,712.00  กนัยำยน 65  /  /  /
446 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม IRM 1            ชุด 1,627.00 1,627.00  กนัยำยน 65  /  /  /
447 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม น้ ำยำห้ำมเลือด 3            ขวด 1,480.00 4,440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
448 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Fluoride vanish 40          หลอด 851.00 34,040.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
449 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Film x-ray digital ผู้ใหญ่ 4            แผ่น 3,500.00 14,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
450 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Gel Form ห้ำมเลือด 2            กล่อง 656.00 1,312.00  กนัยำยน 65  /  /  /
451 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Mouth mirror ธรรมดำ 10          โหล 270.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
452 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ด้ำยแยกเหงือก 10          หลอด 864.00 8,640.00  กนัยำยน 65  /  /  /
453 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Alginate 10          ถุง 160.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
454 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Lightbodysilicone 10          ชุด 1,550.00 15,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
455 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Puttybodysilicone 2            ชุด 1,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
456 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Stone 20          กก. 49.00 980.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
457 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Green stick compound 6            กล่อง 685.00 4,110.00  กนัยำยน 65  /  /  /
458 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Universal Adhesive 6            ขวด 500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
459 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Bite Registration 6            กล่อง 1,177.00 7,062.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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460 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Multicoreflow 1            ชุด 3,990.00 3,990.00  กนัยำยน 65  /  /  /
461 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Excite F Dsc 15          ชิ้น 150.00 2,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /
462 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Pink wax 1            กล่อง 190.00 190.00  กนัยำยน 65  /  /  /
463 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Intraoral Tips Refill 1            ถุง 320.00 320.00  กนัยำยน 65  /  /  /
464 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม กระดำษเช็คสูง 6            กล่อง 350.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /  /  /
465 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Wedge 6            ถุง 60.00 360.00  กนัยำยน 65  /  /  /
466 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Celluloid Stip 2            กล่อง 350.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
467 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม T- Band 4            โหล 100.00 400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
468 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Tofflemire matrix band 2            กล่อง 70.00 140.00  กนัยำยน 65  /  /  /
469 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Ivory band 2            โหล 65.00 130.00  กนัยำยน 65  /  /  /
470 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Blade No. 12 2            กล่อง 1,080.00 2,160.00  กนัยำยน 65  /  /  /
471 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Fiber post 2            กล่อง 3,970.00 7,940.00  กนัยำยน 65  /  /  /
472 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Resin Cement 3            กล่อง 2,800.00 8,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
473 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หลอดไฟเคร่ืองฉำยแสง 3            หลอด 1,200.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
474 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Clove oil 1            ขวด 150.00 150.00  กนัยำยน 65  /  /  /
475 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Root canal cement 1            ขวด 200.00 200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
476 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Formocersol 1            ขวด 120.00 120.00  กนัยำยน 65  /  /  /
477 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม น้ ำยำล้ำงคลองรำกฟัน EDTA 1            ขวด 240.00 240.00  กนัยำยน 65  /  /  /
478 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม น้ ำยำล้ำงคลองรำกฟัน chlorinated 3            แกลลอน 180.00 540.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
479 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Zineoxide 1            ขวด 150.00 150.00  กนัยำยน 65  /  /  /
480 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม แคลเซียม 1            กล่อง 1,350.00 1,350.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
481 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Paperpoint 18          กล่อง 39.00 702.00  กนัยำยน 65  /  /  /
482 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Endodontic file 10          กล่อง 214.00 2,140.00  กนัยำยน 65  /  /  /
483 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Gategitdendrill 3            กล่อง 320.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
484 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Rubbur dam sheet 4            กล่อง 210.00 840.00  กนัยำยน 65  /  /  /
485 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Eucalyptal oil 1            ขวด 200.00 200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
486 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Microbrush (ฟองน้ ำ) 12          กล่อง 55.00 660.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
487 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Stanless stell crown 5            กล่อง 300.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
488 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Faceshield 3            ชุด 590.00 1,770.00  กนัยำยน 65  /  /  /
489 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Guttapercha point main cone 4            กล่อง 148.00 592.00  กนัยำยน 65  /  /  /
490 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Guttapercha Lateral cone 20          กล่อง 148.00 2,960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
491 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม VitapeX 2            กล่อง 2,490.00 4,980.00  กนัยำยน 65  /  /  /
492 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม น้ ำยำล้ำงท่อ suction 2            แกลลอน 1,200.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
493 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Sand paper Stirp 1            กล่อง 750.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
494 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Monobond N 1            ขวด 2,850.00 2,850.00  กนัยำยน 65  /  /  /
495 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม พูก่นั 12          กล่อง 55.00 660.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
496 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ไหมขัดฟัน 1            โหล 750.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
497 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Mendrel for rubber cup 4            โหล 150.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
498 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Polishing brush 4            โหล 120.00 480.00  กนัยำยน 65  /  /  /
499 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม แผ่นฆ่ำเชื้อเช็ดพืน้ผิว 80          กป. 265.00 21,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
500 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Tabot 1            ขวด 200.00 200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
501 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Alvogyl 1            ขวด 1,750.00 1,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
502 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม RC prep 1            set 1,200.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
503 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Sectional matrix band 1            set 1,600.00 1,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
504 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Acrylicresim ivory 1            ชุด 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
505 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Dentin conditioner 1            ขวด 850.00 850.00  กนัยำยน 65  /  /  /
506 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Micro 10 1            ลิตร 2,150.00 2,150.00  กนัยำยน 65  /  /  /
507 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ค่ำ Lab ฟันปลอม 1            ปี 450,000.00 450,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
508 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Amalgam Carrier (2 ปลำย) 3            ตัว 1,250.00 3,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
509 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัว P10 5            หัว 750.00 3,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
510 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Crown horn no.23 1            ตัว 2,300.00 2,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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511 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม แผ่นกัน้แสง LED 1            อนั 300.00 300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
512 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Hight power suction 2            อนั 450.00 900.00  กนัยำยน 65  /  /  /
513 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ด้ำม mouth mirror 21          ตัว 40.00 840.00  กนัยำยน 65  /  /  /
514 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Explorer 8            ชิ้น 60.00 480.00  กนัยำยน 65  /  /  /
515 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม แกว้น้ ำ 14          ชิ้น 75.00 1,050.00  กนัยำยน 65  /  /  /
516 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Bone curette 3            ชิ้น 155.00 465.00  กนัยำยน 65  /  /  /
517 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Curette 13,14 1            ชิ้น 850.00 850.00  กนัยำยน 65  /  /  /
518 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Extraction forceps no.150 2            ชิ้น 2,800.00 5,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
519 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Extraction forceps no.150s 1            ชิ้น 2,300.00 2,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
520 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Extraction forceps no.151 1            ชิ้น 2,300.00 2,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
521 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Extraction forceps no.151s 1            ชิ้น 2,300.00 2,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
522 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม ถำดชุดตรวจ 11          ชิ้น 90.00 990.00  กนัยำยน 65  /  /  /
523 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Injection syringe 5            ชิ้น 450.00 2,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /
524 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Dycal carrier 2            ตัว 50.00 100.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
525 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Spoon excavator 2            ชิ้น 350.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
526 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Luxator 5            ชิ้น 1,550.00 7,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
527 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Coupling 1            หัว 3,450.00 3,450.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
528 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Cotton pliers 6            ชิ้น 60.00 360.00  กนัยำยน 65  /  /  /
529 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Root tip pick angle 1            คู่ 1,450.00 1,450.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
530 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม หัว P10 slim line 5            ชิ้น 2,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
531 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Partial tray 4            ชิ้น 200.00 800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
532 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Plastic instrment (composite) 4            ชิ้น 480.00 1,920.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
533 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม Luxator (directa) 2            ชิ้น 3,300.00 6,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
534 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ชุดกำวน์สะท้อนน้ ำ 24          ตัว 500.00 12,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
535 ทันตกรรม ทันตกรรม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำซ่อมเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทันตกรรม 1            ปี 90,000.00 90,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
536 ทันตกรรม ทันตกรรม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ค่ำซ่อมเคร่ืองมือและคุรุภัณฑ์ทันตกรรมที่อยู ่รพ.สต. 11 แห่ง 1            ปี 33,000.00 33,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
537 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ซีลพลำสติก 2            ม้วน 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
538 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุส ำนักงำน ตรำยำง 2            อนั 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
539 ทันตกรรม ทันตกรรม วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ปล๊ักไฟ 30 เมตร 1            ชิ้น 2,500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /
540 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ เฝ้ำระวังติดตำมตรวจดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียและเกบ็น้ ำตรวจโดยม .ขอนแกน่ 1            ปี 24,900.00 24,900.00  กนัยำยน 65  /
541 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำสวนหยอ่ม ค่ำจำ้งคนสวนจ ำนวน 2 คน เพือ่ช่วยดูแลภูมิทัศน์ รอบๆ โรงพยำบำล 2            คน/ปี 118,625.00 237,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
542 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมรถบรรทุกทำงกำรเกษตร 1            ปี 10,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
543 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่ ซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน, เคร่ืองตัดหญ้ำ, เล่ือยยนต์ 1            ปี 6,000.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /  /
544 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุอืน่ ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองพ่นหมอกควัน, เคร่ืองตัดหญ้ำ, เล่ือยยนต์ 1            ปี 4,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
545 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุกอ่สร้ำง วัสดุส ำหรับกอ่สร้ำง ซ่อมบ ำรุงอปุกรณ์ภำยใน บ้ำนพัก ส ำนักงำนงำนปะปำ 1            ปี 90,000.00 90,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
546 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง,น้ ำมันเคร่ือง 1            ปี 45,000.00 45,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
547 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป น้ ำยำพ่นก ำจดัยงุ( เดตำไซด์ ) 10          ขวด 1,600.00 16,000.00  กนัยำยน 65  /
548 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุอืน่ คลอรีนชนิดน้ ำ 10% 80          ถัง 267.50 21,400.00  กนัยำยน 65  /  /
549 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุอืน่ จดัซ้ือต้นไม้ และอปุกรณ์ส ำหรับตกแต่งสวน ปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมส่วนที่

เสียหำยและดูแลตัดแต่งกิง่ไม้ ต้นไม้บริเวณโรงพยำบำล และบ้ำนพัก
1            ปี 15,000.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /

550 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุอืน่ อปุกรณ์ระบบประปำ และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 1            ปี 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
551 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ไร้สำย ชนิดแสดงหมำยเลข 2            เคร่ือง 1,500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
552 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป ถังขยะสเตนเลส เหยยีบ ขนำด 5 ลิตร 1            ถัง 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
553 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะแบบเหยยีบพลำสติก ขนำด 5 ลิตร 4            ถัง 500.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
554 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถังขยะแบบเหยยีบพลำสติก ขนำด 10 ลิตร 1            ถัง 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
555 บริกำรด้ำนปฐมภมูแิละองค์รวม บริกำรด้ำนปฐมภมูิและองค์รวม วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กระติกวัคซีน ขนำด 3.4 ลิตร 3            กระติก 5,000.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /
556 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เข็มแผง ขนำด 0.25*25 50          กล่อง 150.00 7,500.00  กนัยำยน 65  /
557 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เข็มแผง ขนำด 0.25*40 100        กล่อง 150.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /
558 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เข็มแผง ขนำด 0.25*75 30          กล่อง 150.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
559 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เข็มแผง / ปลอก ขนำด 0.16*13 30          กล่อง 150.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
560 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เข็มแผง / ปลอก ขนำด 0.18*7 30          กล่อง 150.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
561 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป โกฐติดปลำยเข็มไร้ควัน 5            กล่อง 450.00 2,250.00  กนัยำยน 65  /
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562 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เม็ดผักกำด 5            กล่อง 150.00 750.00  กนัยำยน 65  /
563 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้ำ 2            เคร่ือง 5,000.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /
564 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว หม้อดิน 12          หม้อ 50.00 600.00  กนัยำยน 65  /
565 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เกลือเม็ด 1            กระสอบ 300.00 300.00  กนัยำยน 65  /
566 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำขำวบำง 10          เมตร 60.00 600.00  กนัยำยน 65  /
567 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ครีมนวดเท้ำ 4            ขวด 200.00 800.00  กนัยำยน 65  /
568 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แชมพูสระผม 4            ขวด 200.00 800.00  กนัยำยน 65  /
569 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สบู่อำบน้ ำ 4            ขวด 200.00 800.00  กนัยำยน 65  /
570 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว น้ ำมันออย 5            ขวด 200.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
571 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว พรมดักฝุ่น 3            ผืน 400.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
572 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำปูเตียง 20          ผืน 350.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
573 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุอืน่ สมุนไพรที่ใช้ทับหม้อเกลือและอบสมุนไพร 1            ชุด 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
574 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุอืน่ พิมเสน  กำรบูร เมนทอล 1            ชุด 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
575 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุอืน่ ชำชงสมุนไพร (ฝำง มะตูม หญ้ำหวำน กระเจีย๊บ ใบเตย) 1            ชุด 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
576 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อะแด็บเตอร์ ใช้กบัเคร่ืองกระตุ้นฝังเข็ม 10          อนั 500.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
577 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำยกระตุ้นไฟฟ้ำ 10          ชุด 700.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
578 เวชกรรมฟืน้ฟูฯ แพทยแ์ผนไทย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว หม้อหุงข้ำว 1            เคร่ือง 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
579 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ ยำ ยำ 1            ปี 17,030,938.60 17,030,938.60  กนัยำยน 65  /  /  /  /
580 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 1            ปี 5,130,707.09 5,130,707.09  กนัยำยน 65  /  /  /  /
581 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน พัดลมแขวนผนัง 1            ตัว 1,650.00 1,650.00  กนัยำยน 65  /
582 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ปล๊ักไฟ 3 เมตร 1            ชิ้น 500.00 500.00  กนัยำยน 65  /
583 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน เคร่ืองคิดเลข 2            เคร่ือง 600.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
584 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุอืน่ พำเลท 4            ชิ้น 500.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
585 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน ตะกร้ำพลำสติก 120        ใบ 38.00 4,560.00  กนัยำยน 65  /  /
586 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติกฝำล็อค 2            ใบ 300.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /
587 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติกฝำล็อค 1            ใบ 500.00 500.00  กนัยำยน 65  /
588 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติก 50          ใบ 50.00 2,500.00  กนัยำยน 65
589 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติก 5            ใบ 500.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /
590 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน ตะกร้ำล้อลำก 5            ใบ 300.00 1,500.00  กนัยำยน 65
591 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน ล้ินชักพลำสติก 2            ใบ 500.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
592 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน ล้ินชักพลำสติก 2            ใบ 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
593 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุอืน่ แบบฟอร์ม Copy Medication Reconciliation 1,000      ใบ 1.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
594 เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ วัสดุส ำนักงำน กล่องพลำสติกแบ่งช่อง 20          ใบ 180.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /
595 กำรพยำบำล ศูนยส่์งต่อผู้ป่วย ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ปรับปรุงศูนยส่์งต่อผู้ป่วย 1            ห้อง 31,000.00 31,000.00  กนัยำยน 65  /  /
596 กำรพยำบำล ศูนยเ์ปล วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กำ๊ชออกซิเจน(ชนิดถังเล็ก) 1            ปี 17,000.00 17,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
597 กำรพยำบำล ศูนยเ์ปล วัสดุส ำนักงำน ตู้ไม้ล้ินชัก เกบ็ของ 3 ชั้น 2            ตู้ 1,500.00 3,000.00  กนัยำยน 65
598 กำรพยำบำล งำนอบุัติเหตุและฉุกเฉิน ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ปรับปรุงชุดประตูห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน 1            ชุด 99,950.00 99,950.00  กนัยำยน 65  /
599 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรรำยปี 1            ปี 1,584,000.00 1,584,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
600 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดกรณีฉุกเฉิน 1            ปี 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /  /
601 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) เช่ำถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง 1            ปี 65,000.00 65,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
602 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ค่ำเกบ็ขยะมูลฝอย (อบต.โนนไทย) 12          เดือน 3,000.00 36,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
603 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งเหมำบริกำรก ำจดัปลวก 1            ปี 43,870.00 43,870.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
604 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งเหมำงำนต่ำงๆ ที่ฉุกเฉิน 1            ปี 30,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
605 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) บริกำรแกก้ระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 1            ปี 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
606 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำจำ้งเหมำซ่อมแซมบ้ำนพัก ซ่อมแซมบ้ำนพักต่ำง ๆ กรณีเกดิกำรช ำรุดระหว่ำงปี 1            ปี 50,000.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
607 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ซ่อมแซมอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง กรณีเกดิกำรช ำรุดระหว่ำงปี 1            ปี 80,000.00 80,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
608 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ซ่อมแซมอำคำรผู้ป่วยใน 60 เตียง ซ่อมผนังและหลังคำทำงเดินเชื่อมอำคำร 1            งำน 117,700.00 117,700.00  กนัยำยน 65  /
609 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ซ่อมแซมอำคำรเภสัชกรรม ทันตกรรม และอ ำนวยกำร (ซ่อมผนัง รองน้ ำ กัน้

ระแนง)
1            งำน 65,000.00 65,000.00  กนัยำยน 65  /

610 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำน 1            ปี 48,000.00 48,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
611 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ 1            ปี 32,000.00 32,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
612 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำน้ ำประปำและน้ ำบำดำล ค่ำน้ ำประปำ 1            ปี 220,000.00 220,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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613 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำโรงพยำบำล 1            ปี 3,500,000.00 3,500,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
614 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัยรถพยำบำล ประเภท 1 จ ำนวน 5 คัน 1            ปี 117,000.00 117,000.00  กนัยำยน 65  /
615 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัย พ.ร.บ.รถยนต์รำชกำร  จ ำนวน 13 คัน (รอบที่ 1) 1            ปี 13,000.00 13,000.00  กนัยำยน 65  /
616 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัย พ.ร.บ.รถยนต์รำชกำร   (รอบที่ 2) 1            ปี 9,000.00 9,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
617 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัยประเภท 3 รถยนต์ทะเบียน กน 9985 นม 1            ปี 6,300.00 6,300.00  กนัยำยน 65  /
618 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัยประเภท 3  รถยนต์ทะเบียน กย 1645 นม 1            ปี 6,300.00 6,300.00  กนัยำยน 65  /
619 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป ค่ำเบื้ยประกนัภัย ประกนัภัยประเภท 3  รถยนต์ทะเบียน ขย 7663 นม 1            ปี 6,300.00 6,300.00  กนัยำยน 65  /
620 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน ตรำยำงต่ำงๆ 1            ปี 8,000.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
621 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน ธงชำติไทย ขนำด 60*90 ซม. 60          ผืน 35.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /
622 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน ธงชำติไทย ขนำด 80*120 ซม. 10          ผืน 69.00 690.00  กนัยำยน 65  /
623 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน ธงตรำสัญลักษณ์ วปร., สท., สก., สธ 60          ผืน 35.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /
624 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน เปลือกเกำ้อี ้โพลี 1 ชิ้น 60          ตัว 550.00 33,000.00  กนัยำยน 65  /
625 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน เปลือกเกำ้อี ้โพลี 2 ชิ้น 62          ตัว 750.00            46,500.00  กนัยำยน 65  /
626 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน เติมเคมีดับเพลิง (ถังสีแดง) ขนำด 15 ปอนด์ 10          ถัง 500.00            5,000.00  กนัยำยน 65  /
627 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน วัสดุส ำนักงำนอืน่ๆ 1            ปี 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
628 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุไฟฟ้ำอืน่ๆ 1            ปี 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
629 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวอืน่ๆ 1            ปี 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
630 บริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป วัสดุส ำนักงำน รถเข็นอเนกประสงค์ 3 ล้อ 1            คัน 3,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
631 บริหำรทั่วไป งำนกำรเงินและบัญชี วัสดุส ำนักงำน สมุดจำ่ยเงินเดือนและค่ำจำ้ง 2            เล่ม 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
632 บริหำรทั่วไป งำนกำรเงินและบัญชี วัสดุส ำนักงำน สมุดคู่มือเบิกเงินเพือ่จำ่ยในรำชกำร 2            เล่ม 50.00 100.00  กนัยำยน 65  /
633 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร ค่ำไปรษณียแ์ละขนส่ง ค่ำฝำกส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์ 1            ปี 33,000.00 33,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
634 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน กล่องเอกสำรขนำด 3 ช่อง 1            กล่อง 300.00 300.00  กนัยำยน 65  /
635 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน ไส้แฟ้ม 1            แพ็ค 115.00 115.00  กนัยำยน 65  /
636 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน แฟ้มสอดพลำสติก 1            แฟ้ม 55.00 55.00  กนัยำยน 65  /
637 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน พำนพุม่เงินพุม่ทอง เบอร์ 6 1            คู่ 1,200.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
638 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน แฟ้มโชว์เอกสำร A4 1            แฟ้ม 129.00 129.00  กนัยำยน 65  /
639 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน แฟ้มแขวน 30          แฟ้ม 20.00 600.00  กนัยำยน 65  /
640 บริหำรทั่วไป งำนธุรกำร วัสดุส ำนักงำน ที่แกะแม็ค 2            ตัว 80.00 160.00  กนัยำยน 65  /
641 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน ฟิวเจอร์บอร์ด 30          แผ่น 200.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
642 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน แผ่นอะคริลิค 10          แผ่น 2,200.00 22,000.00  กนัยำยน 65  /
643 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน สติกเกอร์พีวีวี ธรรมดำ 100        เมตร 45.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
644 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน ซองใส่บัตรพนักงำน 300        อนั 20.00 6,000.00  กนัยำยน 65  /
645 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน สำยคล้องบัตร กระทรวงสำธำรณสุข 150        เส้น 25.00 3,750.00  กนัยำยน 65  /
646 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน สติกเกอร์ใส หลังเหลือง แผ่นใหญ่ (100 แผ่น/แพ็ค) 1            แพ็ค 750.00 750.00  กนัยำยน 65  /
647 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุส ำนักงำน สติกเกอร์ใส A4 (100 แผ่น/แพ็ค) 5            แพ็ค 300.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
648 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำย HDMI 5 เมตร 2            เส้น 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
649 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำย HDMI 10 เมตร 2            เส้น 400.00 800.00  กนัยำยน 65  /
650 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตัวแปลงสัญญำณ HDMI เป็น VGA 3            อนั 650.00 1,950.00  กนัยำยน 65  /
651 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตัวแปลงสัญญำณ VGA เป็น HDMI 3            อนั 850.00 2,550.00  กนัยำยน 65  /
652 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ถ่ำนชำร์จ AA 20          กอ้น 130.00 2,600.00  กนัยำยน 65  /
653 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ไมโครโฟน แบบมีสำย 2            ตัว 2,690.00 5,380.00  กนัยำยน 65  /
654 บริหำรทั่วไป งำนโสตทัศนฯ วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ แผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์ 1            ปี 5,000.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /
655 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ช้อนส้ัน 12          โหล 50.00 600.00  กนัยำยน 65  /
656 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ชั้นตำกภำชนะ 4            อนั 1,700.00 6,800.00  กนัยำยน 65  /
657 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ไม้กวำดหยกัไย่ 2            อนั 300.00 600.00  กนัยำยน 65  /
658 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กล่องสบู่ 4            อนั 300.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
659 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กล่องพลำสติกใสใส่ผลไม้ 36          แพ็ค 60.00 2,160.00  กนัยำยน 65  /
660 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงหูหิ้ว 6 x14 400        แพ็ค 20.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /
661 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงร้อน 4½ x 7 140        แพ็ค 55.00 7,700.00  กนัยำยน 65  /
662 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ถุงร้อน 6 x 9 210        แพ็ค 55.00 11,550.00  กนัยำยน 65  /
663 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แกว้พลำสติก 240        ใบ 5.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
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664 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ช้อน พลำสติก 5            ลัง 1,550.00 7,750.00  กนัยำยน 65  /
665 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำกนัเปื้อน 5            ชุด 280.00 1,400.00  กนัยำยน 65  /
666 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว มีดซิกแซก 2            อนั 150.00 300.00  กนัยำยน 65  /
667 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว มีดหั่น 7 นิ้ว 3            อนั 120.00 360.00  กนัยำยน 65  /
668 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตะกร้ำพลำสติก 3            ใบ 100.00 300.00  กนัยำยน 65  /
669 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ชั้นวำงของตะแกรง 3 ชั้น 1            อนั 1,500.00 1,500.00  กนัยำยน 65  /
670 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำวตำกผ้ำ 1            อนั 1,000.00 1,000.00  กนัยำยน 65  /
671 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ปืนยงิแกส็ 3            อนั 200.00 600.00  กนัยำยน 65  /
672 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ช้อน พลำสติก 5            ลัง 1,550.00 7,750.00  กนัยำยน 65  /
673 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำกนัเปื้อน 5            ชุด 280.00 1,400.00  กนัยำยน 65  /
674 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ฟิมล์ยดื 8            กล่อง 250.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
675 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองปั่นอำหำรสำยยำงต่ำงๆ(ทดแทน) 1            เคร่ือง 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
676 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองปั้นเคร่ืองเทศ (ทดแทน) 1            เคร่ือง 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
677 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว หม้อหุ้งข้ำวไฟฟ้ำ เบอร์ 32(ทดแทน 1            เคร่ือง 3,500.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /
678 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำห่มถูพืน้ 2            ผืน 250.00 500.00  กนัยำยน 65  /
679 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุบริโภค ข้ำวกล้อง (ข้ำวเกษตรอนิทรีย์) 175        ถุง 525.00 91,875.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
680 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุบริโภค ข้ำวสำรหอมมะลิ (ข้ำวเกษตรอนิทรีย์) 185        ถุง 525.00 97,125.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
681 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุบริโภค อำหำรสดประจ ำวัน 1            ปี 990,000.00 990,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
682 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุบริโภค เคร่ืองปรุงอำหำร 1            ปี 220,000.00 220,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
683 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กำ๊ซหุงต้ม (ชนิดถัง) 1            ปี 60,000.00 60,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
684 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งบุคคลภำยนอก ปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรอำหำร 200        วัน 325.00 65,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
685 บริหำรทั่วไป งำนโภชนำกำร ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) ซ่อมแซมโรงล้ำงภำชนะ 1            แห่ง 35,000.00 35,000.00  กนัยำยน 65  /
686 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ ำมันเชื้อเพลิง 1            ปี 500,000.00 500,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
687 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แบตเตอร่ีรถยนต์ 3            ลูก 2,900.00 8,700.00  กนัยำยน 65  /
688 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แบตเตอร่ีรถยนต์ 1            ลูก 4,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
689 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ยำงรถยนต์ 8            เส้น 3,500.00 28,000.00  กนัยำยน 65  /
690 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป กำ๊ซออกซิเจน (ชนิดถังใหญ่) 1            ปี 15,000.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
691 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ วัสดุส ำนักงำน ตู้กญุแจ 1            ตู้ 700.00 700.00  กนัยำยน 65  /
692 บริหำรทั่วไป งำนยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 1            ปี 195,000.00 195,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
693 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ซ่อมบ ำรุงระบบ suction pipeline (ส่วนกลำง และที่อำคำรผู้ป่วยใน 60 เตียง) 2            จดุ 87,000.00 174,000.00  กนัยำยน 65  /  /
694 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทยภ์ำยนอกหน่วยงำน 1            ปี 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
695 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ บ ำรุงรักษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 100KW 1            เคร่ือง 35,000.00 35,000.00  กนัยำยน 65  /
696 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ บ ำรุงรักษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 500KW 1            เคร่ือง 58,000.00 58,000.00  กนัยำยน 65  /
697 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุภำยนอกหน่วยงำน 1            ปี 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
698 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่ ซ่อมครุภัณฑ์อืน่ ภำยนอกหน่วยงำน 1            ปี 15,000.00 15,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
699 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่ ซ่อมบ ำรุงห้องผู้ป่วยเฉพำะโรค (ห้อง 5-6) 2            ห้อง 43,000.00 86,000.00  กนัยำยน 65  /
700 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่ ซ่อมบ ำรุงห้องผู้ป่วยโควิด-19 (ห้อง 4) 1            ห้อง 70,000.00 70,000.00  กนัยำยน 65  /
701 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ภำยนอกหน่วยงำน 1            ปี 8,000.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
702 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ภำยนอกหน่วยงำน 1            ปี 50,000.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
703 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ ระบบท่อ อำคำรเภสัชกรรม ทันตกรรมและ

อ ำนวยกำร
1            คร้ัง 22,000.00 22,000.00  กนัยำยน 65  /

704 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ ระบบท่อ ห้องผู้ป่วยเฉพำะโรค 2 ห้อง 1            คร้ัง 4,000.00 4,000.00  กนัยำยน 65  /
705 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำดูแลลิฟท์ บ ำรุงรักษำดูแลลิฟท์ 2 ตัว (ที่อำคำรเภสัชกรรมฯ  และอำคำรผู้ป่วยใน 60 เตียง) 2            ตัว 37,182.50 74,365.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
706 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบ ำรุงรักษำดูแลลิฟท์ ทดสอบน้ ำหนักบรรทุกลิฟต์ 2            เคร่ือง 37,450.00 74,900.00  กนัยำยน 65  /
707 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 20x3 เมตร 1            แห่ง 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
708 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ไร้สำย ชนิดแสดงหมำยเลข 3            เคร่ือง 1,500.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /
709 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุส ำนักงำน โทรศัพท์ส ำนักงำน 3            เคร่ือง 600.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /
710 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ ำมันเชื้อเพลิงเคร่ืองปั่นไฟส ำรอง 1            ปี 20,000.00 20,000.00  กนัยำยน 65  /
711 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกอ่สร้ำง วัสดุส ำหรับซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้ำงที่ไม่ใช่ไฟฟ้ำ เช่น เหล็ก ,สี,น๊อต,ตะปู,ไม้ และ

อปุกรณืต่ำงๆตำมลักษณะงำนที่ส่งซ่อม
1            ปี 70,000.00 70,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /

712 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกอ่สร้ำง นั่งร้ำนกอ่สร้ำง 3            ชุด 1,400.00 4,200.00  กนัยำยน 65  /
713 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกอ่สร้ำง เคร่ืองเซำะร่องไม้ 1            เคร่ือง 1,800.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /
714 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกอ่สร้ำง บันไดอลูมิเนียม 1            ตัว 5,500.00 5,500.00  กนัยำยน 65  /
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715 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แบตเตอร่ี 12V 200Ah (ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ) 2            ลูก 6,800.00 13,600.00  กนัยำยน 65  /
716 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อปุกรณ์ไฟฟ้ำที่จ ำเป็นต้องซ่อมแซมด่วน เช่น สำยไฟ/สตำร์ทเตอร์/สวิทซ์/ปล๊ัก 

ฯลฯ เป็นต้น
1            ปี 30,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /

717 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุอปุกรณ์อเิล็กทรอนิค-เคร่ืองมือที่นอกเหนือจำกอปุกรณืไฟฟ้ำ เช่น ตะกัว่
บัดกรี,น้ ำยำประสำน,capacitor,motor strat,contactor.เป็นต้น

1            ปี 30,000.00 30,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
718 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แบตเตอร่ี 12 V 6            กอ้น 600.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /
719 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แบตเตอร่ี 6 V 6            กอ้น 500.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
720 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ มัลติมิเตอร์ (เคร่ืองมือวัดกระแสไฟฟ้ำ) 1            เคร่ือง 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
721 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป วัสดุ อะไหล่ อปุกรณ์ในกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 1            ปี 50,000.00 50,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
722 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป PRE Filter ส ำหรับห้องแยกโรค 2 ห้อง 24          ชุด 1,900.00 45,600.00  กนัยำยน 65  /
723 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป Outlet Oxgen หัวเตียงคนไข้ 40          ชุด 793.00 31,720.00  กนัยำยน 65  /
724 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุกำรแพทยท์ั่วไป cuff BP แบบสอดแขน AND รุ่น TM-2655P 1            ชุด 7,000.00 7,000.00  กนัยำยน 65  /
725 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุอืน่ ถังพร้อมน้ ำยำเคร่ืองปรับอำกำศ R410 A 1            ถัง 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
726 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุอืน่ จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกกำรท ำงำน เช่น รองเท้ำกนัไฟฟ้ำดูด-ถุงมือกนั

ไฟฟ้ำช๊อต-อปุกรณ์ลดเสียง-หมวกนิรภัย ฯลฯ
1            ชุด 8,000.00 8,000.00  กนัยำยน 65  /

727 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุอืน่ กล่องรับสัญญำณดิจติอลทีวี 3            กล่อง 1,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /
728 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุอืน่ ล้อรถเข็น ขนำด 3,4,5,6,8 นิ้ว 140        ล้อ 350.00 49,000.00  กนัยำยน 65  /
729 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุอืน่ ยำงตัน รถเข็น ขอบ 22 นิ้ว 24          เส้น 800.00 19,200.00  กนัยำยน 65  /
730 บริหำรทั่วไป งำนซ่อมบ ำรุง วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว หัวฉีดน้ ำ และสำยฉีดน้ ำแรงดังสูง 1            ชุด 2,000.00 2,000.00  กนัยำยน 65  /
731 บริหำรทั่วไป งำนรักษำควำมปลอดภยั วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่ตักขยะ 4            อนั 70.00 280.00  กนัยำยน 65  /
732 บริหำรทั่วไป งำนรักษำควำมปลอดภยั วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แบตเตอร่ีวิทยส่ืุอสำร 2            กอ้น 1,400.00 2,800.00  กนัยำยน 65  /
733 บริหำรทั่วไป งำนรักษำควำมปลอดภยั วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แบตเตอร่ีวิทยส่ืุอสำร 2            กอ้น 1,300.00 2,600.00  กนัยำยน 65  /
734 บริหำรทั่วไป งำนรักษำควำมปลอดภยั วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ไฟฉำย 2            อนั 600.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /
735 บริหำรทั่วไป งำนรักษำควำมปลอดภยั วัสดุอืน่ กรวยจรำจร 70 ซม. 25          อนั 375.00 9,375.00  กนัยำยน 65  /
736 บริหำรทั่วไป งำนพัสดุ วัสดุส ำนักงำน ปำกกำสีน้ ำมัน หัวเล็ก สีขำว, สีด ำ, สีน้ ำเงิน, สีเงิน 8            แท่ง 60.00 480.00  กนัยำยน 65  /
737 บริหำรทั่วไป งำนพัสดุ วัสดุส ำนักงำน ปำกกำสีน้ ำมัน หัวใหญ่ สีขำว, ด ำ , สีน้ ำเงิน, สีเงิน 8            แท่ง 65.00 520.00  กนัยำยน 65  /
738 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A001กระดำษถ่ำยเอกสำร F14 4            รีม 135.00 540.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
739 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A002กระดำษถ่ำยเอกสำร  A4 print 1,300      รีม 89.00 115,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
740 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A004กระดำษถ่ำยเอกสำร  A5 700        รีม 53.00 37,100.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
741 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A005กระดำษสี ท ำปก 120 แกรม 70          ห่อ 86.00 6,020.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
742 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A006สมุดปกออ่น 12          เล่ม 13.00 156.00  กนัยำยน 65  /  /  /
743 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A007สมุดเบอร์  2 30          เล่ม 35.00 1,050.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
744 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A010กระดำษกำว  1.5 นิ้ว 90          ม้วน 30.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
745 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A011กระดำษกำว  2 นิ้ว 40          ม้วน 45.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
746 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A012กำว 2 หน้ำ แบบหนำ 200        ม้วน 25.00 5,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
747 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A013กำว 2 หน้ำ แบบบำง ½ นิ้ว 132        ม้วน 15.00 1,980.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
748 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A014กำวหลอด 40          แท่ง 11.00 440.00  กนัยำยน 65  /  /  /
749 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A016เทปใส  ½ นิ้ว 6            ม้วน 18.00 108.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
750 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A017เทปใส  1 นิ้ว 40          ม้วน 24.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
751 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A018เทปใส  2 นิ้ว 24          ม้วน 25.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
752 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A019เทปผ้ำ  1.5 นิ้ว 60          ม้วน 20.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
753 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A020เทปผ้ำ  2 นิ้ว 90          ม้วน 25.00 2,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
754 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A021ลูกแม็คเบอร์  10 288        กล่อง 7.00 2,016.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
755 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A022ลูกแม็คเบอร์  8 48          กล่อง 11.00 528.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
756 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A023ที่เยบ็เบอร์  10 14          ตัว 65.00 910.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
757 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A024ที่เยบ็เบอร์  8 4            ตัว 349.00 1,396.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
758 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A025คลิบเสียบ 500        กล่อง 7.00 3,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
759 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A026คลิบด ำเล็ก #111 300        ตัว 2.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
760 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A027คลิบด ำกลำง #109 360        ตัว 4.00 1,440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
761 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A028คลิบด ำใหญ่ #108 240        ตัว 5.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
762 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A029ดอกจนัทร์ ขนำด 3 นิ้ว 6            กล่อง 40.00 240.00  กนัยำยน 65  /  /  /
763 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A030แฟ้มออ่น 300        แฟ้ม 7.00 2,100.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
764 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A032แฟ้มหนีบ 6            แฟ้ม 40.00 240.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
765 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A033แฟ้มเจำะด ำ  2 นิ้ว 20          แฟ้ม 35.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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766 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A034แฟ้มเจำะด ำ  3 นิ้ว 15          แฟ้ม 65.00 975.00  กนัยำยน 65  /  /  /
767 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A035ที่เจำะกระดำษ 1            อนั 289.00 289.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
768 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A036ล้ินแฟ้ม 6            กล่อง 50.00 300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
769 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A037กรรไกร 9 นิ้ว 24          อนั 60.00 1,440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
770 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A041น้ ำยำลบค ำผิด 100        แท่ง 45.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
771 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A042ตัวคัดเตอร์ใหญ่ 10          ตัว 25.00 250.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
772 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A043ใบมีด 40          กล่อง 11.00 440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
773 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A044ตรำยำงวันที่ 8            อนั 39.00 312.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
774 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A045แป้นหมึก (ด ำ,แดง,น้ ำเงิน) 10          อนั 40.00 400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
775 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A046หมึกเติมแท่นประทับ 20          ขวด 13.00 260.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
776 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A047เทปกำวปิดกล่องสีชำ  2 นิ้ว 130        ม้วน 15.00 1,950.00  กนัยำยน 65  /  /  /
777 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A048สต๊ิกเกอร์  A 9 650        กล่อง 35.00 22,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
778 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A050กระดำษคำร์บอน 4            กล่อง 135.00 540.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
779 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A051หมึกกอ๊ปปี้ปร้ินเตอร์ 8            กล่อง 2,140.00 17,120.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
780 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A052กระดำษไขปร้ินเตอร์ 4            กล่อง 4,280.00 17,120.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
781 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A053ปำกกำเคมี 2 หัว 216        แท่ง 10.00 2,160.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
782 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A054ปำกกำไวท์บอร์ด 120        แท่ง 17.08 2,049.60  กนัยำยน 65  /  /  /  /
783 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A055ปำกกำเขียนแผ่นใส 8            กล่อง 130.00 1,040.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
784 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A056พลำสติกเคลือบ A4 6            กล่อง 255.00 1,530.00  กนัยำยน 65  /  /  /
785 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A059ใบเสร็จแลนด์ 30          กล่อง 920.00 27,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
786 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A063ซองจดหมำยรำชกำร (สีขำว) 5            กล่อง 350.00 1,750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
787 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A064กำวตรำช้ำง 12          หลอด 18.00 216.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
788 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A065ซองน้ ำตำล A4 40          ห่อ 135.00 5,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
789 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A068แฟ้มเจำะด ำ 1 นิ้ว 8            แฟ้ม 55.00 440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
790 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A069ลูกแม็คเบอร์ 23/8 10          กล่อง 40.00 400.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
791 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A070กำวแท่ง 144        กล่อง 25.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
792 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน A072ดอกจนัทร์ ขนำด 2 นิ้ว 6            กล่อง 20.00 120.00  กนัยำยน 65  /  /  /
793 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน G062กระดำษควำมร้อน ขนำด 80x80 ซม. 300        กล่อง 60.00 18,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
794 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุส ำนักงำน G118กระดำษควำมร้อน ขนำด 38x57 ซม. 100        ม้วน 25.00 2,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
795 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B003หมึกปร้ินเตอร์ LASER JET (78A) 8            กล่อง 400.00 3,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
796 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B009หมึกปร้ินเตอร์ LASER JET (85A) 200        กล่อง 400.00 80,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
797 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B012ชุดสร้ำงภำพ DR-2255 (BROTHER รุ่น HL-22) 1            กล่อง 750.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
798 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B013คียบ์อร์ด พอร์ต USB 12          อนั 350.00 4,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
799 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B014เม้ำส์ พอร์ตUSB 12          ตัว 250.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
800 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B015หมึกเติม EPSON ชนิดสี 8            ขวด 240.00 1,920.00  กนัยำยน 65  /  /  /
801 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B016หมึกปร้ินเตอร์ LASER JET (30A) 8            กล่อง 650.00 5,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
802 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B019หมึกปร้ินเตอร์ FUJI Xerox CT202877 15          กล่อง 600.00 9,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
803 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B020หมึกปร้ินเตอร์ LASER JET (107A) 60          กล่อง 900.00 54,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
804 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B021หมึกปร้ินเตอร์ Brother TN-2480 4            กล่อง 650.00 2,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
805 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B022หมึกปร้ินเตอร์ Brother TN-2380 3            กล่อง 2,100.00 6,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /
806 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B023ชุดสร้ำงภำพ HP CF232A (HP MFP M227FDW) 1            กล่อง 600.00 600.00  กนัยำยน 65  /  /  /
807 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B024ชุดสร้ำงภำพ DR-261 (BROTHER HL3170CDW) 1            กล่อง 700.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
808 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B025ชุดสร้ำงภำพ DR-2455 (Brother รุ่น MFC-L2715DW) 1            กล่อง 700.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
809 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B026ชุดสร้ำงภำพ DR-2355 (Brother รุ่น MFC-L2700D) 1            กล่อง 700.00 700.00  กนัยำยน 65  /  /  /
810 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ B027ชุดสร้ำงภำพ DR-P235D (Fuji Xerox DPM285z) 4            กล่อง 700.00 2,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
811 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C001ถุงขยะแดง  30X40 600        ห่อ 68.00 40,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /
812 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C002ถุงขยะแดง  30X30 400        ห่อ 68.00 27,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
813 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C003ถุงขยะแดง  18X24 1,400      ห่อ 68.00 95,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
814 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C004ถุงขยะแดง 10x12 400        ห่อ 68.00 27,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
815 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C015ไม้ขนไก่ 10          อนั 180.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
816 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C016น้ ำยำเช็ดกระจก 12          ขวด 45.00 540.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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817 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C017ผ้ำขนหนู ขนำด 12 x 12 นิ้ว 120        ผืน 20.00 2,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
818 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C018ผ้ำขนหนู ขนำด 15 x 30 นิ้ว 120        ผืน 25.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
819 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C020สเปรยดั์บกล่ิน 40          กระป๋อง 70.00 2,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
820 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C021สเปรยก์ ำจดัแมลง 15          กระป๋อง 95.00 1,425.00  กนัยำยน 65  /  /  /
821 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C022รองเท้ำบู๊ช 24          คู่ 160.00 3,840.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
822 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C023รองเท้ำฟองน้ ำ 48          คู่ 65.00 3,120.00  กนัยำยน 65  /  /  /
823 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C024ผงซักฟอก 240        ถุง 31.00 7,440.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
824 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C027แปรงขัดห้องน้ ำ 6            อนั 25.00 150.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
825 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C029น้ ำยำถูพืน้ 55          แกลลอน 199.00 10,945.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
826 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C030น้ ำยำล้ำงจำน ชนิดขวด/ถุงเติม 180        ถุง 30.00 5,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
827 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C031น้ ำยำล้ำงจำน ชนิด แกลลอน 100        แกลลอน 175.00 17,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
828 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C032สบู่กอ้น 56          กอ้น 14.00 784.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
829 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C034สกอ๊ตไบร์ 700        อนั 9.00 6,300.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
830 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C035ฟองน้ ำ 46          อนั 14.00 644.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
831 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C037ไม้กวำดดอกหญ้ำ 60          อนั 50.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
832 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C038ไม้กวำดกำ้นมะพร้ำว 30          อนั 60.00 1,800.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
833 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C039ถุงมือ 100        คู่ 30.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
834 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C040ยำงวงเล็ก 40          ถุง 55.00 2,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /
835 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C041กระดำษช ำระ 192        ม้วน 6.00 1,152.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
836 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C042ฝอยขัดสแตนเลส 96          อนั 10.00 960.00  กนัยำยน 65  /  /  /
837 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C043แชมพูล้ำงรถ 3            แกลลอน 169.00 507.00  กนัยำยน 65  /  /  /
838 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C049กอ้นดับกล่ิน 10          แกลลอน 25.00 250.00  กนัยำยน 65  /  /  /
839 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C050น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ชนิดแกลลอน 4            แกลลอน 350.00 1,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /
840 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C055น้ ำยำซักผ้ำ สูตรเข้มข้น 30          แกลลอน 1,858.00 55,740.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
841 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C056น้ ำยำฟอกขำว ประเภทออกซิเจน 30          แกลลอน 1,016.00 30,480.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
842 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว C057น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม 20          แกลลอน 1,300.00 26,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
843 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว E001กระดำษช ำระม้วนโต 1            ลัง 750.00 750.00  กนัยำยน 65  /  /  /
844 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว E002กรวยกระดำษ 3            ลัง 1,000.00 3,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
845 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F001ถ่ำนอลัคำไลน์ AAA 300        กอ้น 17.50 5,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
846 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F002ถ่ำน AAA 120        กอ้น 11.00 1,320.00  กนัยำยน 65  /  /  /
847 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F004ถ่ำน AAA ชนิดชำร์จ 24          กอ้น 130.00 3,120.00  กนัยำยน 65  /  /  /
848 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F021ถ่ำนชำร์จ AA 16          กอ้น 130.00 2,080.00  กนัยำยน 65  /  /  /
849 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F023หลอดไฟฟ้ำ LED 9 วัตต์ เข้ำคนละทำง หลอดส้ัน 70          หลอด 70.00 4,900.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
850 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F035ถ่ำนอลัคำไลน์ AA 300        กอ้น 17.50 5,250.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
851 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F039หลอดไฟ LED 18  วัตต์  หลอดยำว / เข้ำคนละทำง 100        หลอด 85.00 8,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
852 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F040หลอดไฟ LED 9 วัตต์ หลอดส้ัน / เข้ำทำงเดียว 100        หลอด 100.00 10,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
853 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F041หลอดไฟ LED 18 วัตต์ หลอดยำว / พร้อมขำ 10          หลอด 140.00 1,400.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
854 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F042หลอดไฟ LED 9 วัตต์ หลอดส้ัน / พร้อมขำ 10          หลอด 120.00 1,200.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
855 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F043หลอดดำวไลท์ ประหยดัไฟ 24 วัตต์ เกลียว 30          หลอด 90.00 2,700.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
856 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F044หลอดโคมติดฝ้ำ 32 วัตต์ วงกลม 4            หลอด 70.00 280.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
857 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F064หลอดไฟ LED 18 วัตต์ หลอดยำว / เข้ำทำงเดียว 200        หลอด 115.00 23,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /
858 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F068ถ่ำนอลัคำไลน์ C 60          หลอด 75.00 4,500.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
859 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ F085ถ่ำน AA 360        กอ้น 10.00 3,600.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
860 บริหำรทั่วไป งำนคลังพัสดุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ I001ไฟฉำย LED 10          อนั 119.00 1,190.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
861 ศูนย์ประกันสุขภำพ ศูนยป์ระกนัสุขภำพ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอืน่(สนับสนุน) จำ้งบุคคลเพือ่ปฏิบัติงำนที่ห้องบัตร 2 คน 2            คน/ 6 เดือน 58,500.00 117,000.00  กนัยำยน 65  /  /  /  /
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