หน ้า 1 / 6

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
1 287562 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

ชื่อรายการ
ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก

รายละเอียด Spec.
ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก

2

288413 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า
40,000 บีทียู

3

288553 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

ปรับปรุงหลังคาโรงครัว หน่วย ปรับปรุงหลังคาอาคารซักฟอกจ่ายกลาง
จ่ายกลางซักฟอก

4

288539 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

5

วงเงินUC
จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 6520-002-2201/4

งบลงทุน UC
43,999.79

เงินบํารุง
-

งบอื่นๆ
-

รวมเงิน
มติ อปสข.
43,999.79 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

51,200.00

-

-

51,200.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

1

128,000.00

-

-

128,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

ปรับปรุงหลังคาอาคารนวดแผน ปรับปรุงหลังคาอาคารนวดแผนไทยและอาคาร
ไทย
กลุม่ งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

1

218,000.00

-

-

218,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

287550 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรก เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อม
เกิดพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์

1 6515-031-0202/1

490,000.00

-

-

490,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

6

288209 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กทารก
แบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กทารก แบบดิจิตอล

1 6530-009-0003/5

4,500.00

-

-

4,500.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

7

288211 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

1 4110-001-0002/2

9,400.00

-

-

9,400.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

8

288566 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

1 5950-004-0001/39

13,000.00

-

-

13,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

9

288199 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
ดิจิตอล

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล

1 6515-029-0101/4

6,000.00

-

-

6,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

ที่ส่องหลอดลมคอ
(laryngoscope)

ที่ส่องหลอดลมคอ (laryngoscope)

1 6515-002-3101/2

35,000.00

-

-

35,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย -มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

1 3920-005-0001/4

22,000.00

-

-

22,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

10 287557 10957-รพ.ตาลสุม 10957-รพ.ตาลสุม

11 289556 10957-รพ.ตาลสุม 03757-รพ.สต.คําหว้า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

1 4120-001-0008/20

1,503,363.79 บาท

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ
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รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินUC

1,503,363.79 บาท

ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
ชื่อรายการ
12 291010 10957-รพ.ตาลสุม 03757-รพ.สต.คําหว้า รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง

รายละเอียด Spec.
รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง โครงตัวรถท้าด้วยโลหะไม่
เป็นสนิม ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า18 x 18 นิ้ว มี
ล้อยางตัน4 ล้อ

จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 6530-038-1101/1

งบอื่นๆ
-

รวมเงิน
มติ อปสข.
19,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

13 300393 10957-รพ.ตาลสุม 03757-รพ.สต.คําหว้า เครื่องพิมพ์ฉลากยา

เครื่องพิมพ์ฉลากยา -แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้ความ
ร้อนโดยตรง ความละเอียดการพิมพ์ ไม่น้อย
กว่า 3.8 MB. -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 100 มม. -ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 2,000 มม.

1 7440-002-003/1

9,000.00

-

15,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

14 289562 10957-รพ.ตาลสุม 03757-รพ.สต.คําหว้า เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล *

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า

1 7440-003-0001/2

21,000.00

-

-

21,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

15 289488 10957-รพ.ตาลสุม 03757-รพ.สต.คําหว้า เครื่องชั่งน้ําหนัก

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแนวนอน 20 กก.หน้าปัด
เข็มกลมแบบละเอียด

1 6530-008-0711/2

8,000.00

-

-

8,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

16 289558 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
หนามแท่ง
สําหรับงานประมวลผล *

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า

1 7440-001-0007/1

21,000.00

-

-

21,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

17 289473 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา เครื่องวัดความดันโลหิต (แบบ เครื่องวัดความดันโลหิต (แบบดิจิตอล)
หนามแท่ง
ตัวเลข)

3 6515-069-0006/2

18,000.00

-

-

18,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

18 289532 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต
หนามแท่ง
7 คิวบิกฟุต

1 4110-001-0002/1

9,400.00

-

-

9,400.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

19 289502 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา เครื่องชั่งน้ําหนัก
หนามแท่ง

1 6530-003-0003/1

4,500.00

-

-

4,500.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กทารกระบบดิจิตอล

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ

งบลงทุน UC
19,000.00

เงินบํารุง
-

6,000.00
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รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินUC

ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
ชื่อรายการ
20 289553 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หนามแท่ง

รายละเอียด Spec.
จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 7440-001-0009/5
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

21 289529 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์
หนามแท่ง

ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

2 7110-001-004/1

1,503,363.79 บาท
งบลงทุน UC
22,000.00

13,000.00

เงินบํารุง
-

-

รวมเงิน
มติ อปสข.
22,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

-

13,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

-

10,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

22 300392 10957-รพ.ตาลสุม 03756-รพ.สต.บ้านคํา ตู้เก็บแฟ้มผู้ป่วย ชนิด 36 แฟ้ม ตู้เก็บแฟ้มผู้ป่วย ชนิด 36 แฟ้ม
หนามแท่ง

2 7110-002-0003/1-2

9,000.00

23 289551 10957-รพ.ตาลสุม 03755-รพ.สต.นาคาย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

1 7440-001-0001/3

22,000.00

-

-

22,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

24 289576 10957-รพ.ตาลสุม 03754-รพ.สต.หนองกุง เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง

เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

1 6530-008-0721

20,000.00

-

-

20,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

25 289557 10957-รพ.ตาลสุม 03754-รพ.สต.หนองกุง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล *

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า

1 7440-001-0007/3

21,000.00

-

-

21,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ

1,000.00

งบอื่นๆ
-
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รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินUC

1,503,363.79 บาท

ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
ชื่อรายการ
26 289549 10957-รพ.ตาลสุม 03754-รพ.สต.หนองกุง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

รายละเอียด Spec.
จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 7440-001-0007/4
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

27 289547 10957-รพ.ตาลสุม 03754-รพ.สต.หนองกุง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
15,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
15,000 บีทียู -ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
ส้าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอปุกรณ์
สามารถทําความสะอาดได้ -มีความหน่วงเวลา
การทํางานของคอมเพรสเซอร์

2 7440-001-0007/4

51,800.00

28 289466 10957-รพ.ตาลสุม 03753-รพ.สต.บ้านจิก รถเข็นแปลนอนคนไข้อุบัติเหตุ รถเข็นแปลนอนคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิด
เทิง
ฉุกเฉิน
นอนพร้อมเปลหาม โครงตัวรถท้าด้วยโลหะไม่
เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว ขนาดตัว
รถไม่น้อยกว่า 60 x 200 x 80 เซนติเมตร

1 6530-028-0001/2

29 289561 10957-รพ.ตาลสุม 03753-รพ.สต.บ้านจิก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เทิง
สําหรับงานประมวลผล *

1 7440-001-0001/3

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ

งบลงทุน UC
22,000.00

เงินบํารุง
-

งบอื่นๆ
-

รวมเงิน
มติ อปสข.
22,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

-

-

51,800.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

20,000.00

-

-

20,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

21,000.00

-

-

21,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

หน ้า 5 / 6

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินUC

1,503,363.79 บาท

ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
ชื่อรายการ
30 291113 10957-รพ.ตาลสุม 03753-รพ.สต.บ้านจิก เครื่องพิมพ์ฉลากยา
เทิง

รายละเอียด Spec.
จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 7440-001-0006/8
เครื่องพิมพ์ฉลากยา -แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้ความ
ร้อน ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3.8
MB. -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100
มม. -ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,000
มม.

งบอื่นๆ
-

รวมเงิน
มติ อปสข.
15,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

31 289416 10957-รพ.ตาลสุม 03753-รพ.สต.บ้านจิก รถเข็นทําแผล
เทิง

รถเข็นทําแผล

1 3920-005-0002/1

12,164.00

-

-

12,164.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

32 291165 10957-รพ.ตาลสุม 03752-รพ.สต.สําโรง

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

1 7440-001-0006/4

22,000.00

-

-

22,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

33 289559 10957-รพ.ตาลสุม 03752-รพ.สต.สําโรง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล *

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า

2 7440-001-0006/10-11

42,000.00

-

-

42,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

34 289536 10957-รพ.ตาลสุม 03752-รพ.สต.สําโรง

เครื่องพิมพ์ฉลากยา

เครื่องพิมพ์ฉลากยา -แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้ความ
ร้อน ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3.8
MB. -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100
มม. -ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,000
มม.

1 7430-003-0004/3

15,000.00

-

-

15,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ

งบลงทุน UC
15,000.00

เงินบํารุง
-

หน ้า 6 / 6

รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

-

วงเงินระดับหน่วยบริการ ของแม่ข่าย 10957-รพ.ตาลสุม (ในสังกัด สป.สธ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินUC

1,503,363.79 บาท

ที่
ID
แม่ข่าย
ลูกข่าย
35 291161 10957-รพ.ตาลสุม 03751-รพ.สต.บ้าน
ดอนพันชาด

ชื่อรายการ
เตียงตรวจภายใน

รายละเอียด Spec.
จํานวน รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน
1 6530-001-2111/1
เตียงตรวจภายใน 1)โครงเตียงท้าด้วยโลหะไม่
เป็นสนิมปูด้วยเบาะฟองน้าหุ้มหนังเทียม
สามารถพับได้เป็น3 ส่วน 2)โครงเตียงอยู่บนขา
4 ขาปลายขามียางอย่างหนารองรับกัน
กระเทือนและกันเลื่อนด้านล่างมีม้าขึนเตียงท้า
ด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่า20 เซนติเมตรปูด้วย
ยางกันเลื่อนบนโลหะเรียบหรือปูด้วยแผ่นโลหะ
ขรุขระ 3)มีขนาดไม่น้อยกว่า57 x 185 x 80
เซนติเมตร 4)สามารถปรับระดับได้ทังส่วนบน
และท่อนล้าตัว 5)มีอุปกรณ์ใช้งานครบ

งบลงทุน UC
20,000.00

36 291129 10957-รพ.ตาลสุม 03751-รพ.สต.บ้าน
ดอนพันชาด

เครื่องพิมพ์ฉลากยา

เครื่องพิมพ์ฉลากยา -แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้ความ
ร้อน ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3.8
MB. -มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100
มม. -ความยาวในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,000
มม.

1 7440-001-0006/4

15,000.00

37 291177 10957-รพ.ตาลสุม 03751-รพ.สต.บ้าน
ดอนพันชาด

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

1 4110-001-0001/1

9,400.00
1,503,363.79

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ .................................................................. ผู้เห็นชอบ

เงินบํารุง
-

งบอื่นๆ
-

รวมเงิน
มติ อปสข.
20,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

-

-

15,000.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

-

-

9,400.00 อปสข.3/2561
(20/09/2561)

7,000.00

-

1,510,363.79

ลงชื่อ ................................................................... ผู้อนุมัติแผน
( นายเรืองศิลป์ เถื่อนนาดี )
รองประธาน คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ (อปสข.)

่ ............................................ (ผู ้จัดทํ าข ้อมูลหรือผู ้รับผิดชอบ)
ลงชือ

