
1 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.วัดแค ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19

 นิ้ว)

22,000.00    1          22,000.00 22,000.00          -                  22,000.00          

2 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.วัดแค ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

22,000.00    1          22,000.00 22,000.00          -                  22,000.00          

3 รพ.หว้ยพลู  รพ.สต.แหลมบวั ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19

 นิ้ว

22,000.00    2          44,000.00 44,000.00          -                  44,000.00          

4 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.แหลมบวั ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Ptriter)

7,500.00      1            7,500.00 7,500.00            -                  7,500.00            

5 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.แหลมบวั ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 ระดับ XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens

27,000.00    1          27,000.00 27,000.00          -                  27,000.00          

6 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ศรีมหาโพธ์ิ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บทียูี 
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

21,000.00    1          21,000.00 21,000.00          -                  21,000.00          

จ านวน 
(หน่วย)

รวม ใช้เงิน UC เงินบ ารุงสมทบ รวมทั้งสิ้น

แบบเสนอแผนงบค่าบรกิารทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 5 ราชบุรี
เครอืข่าย โรงพยาบาลหว้ยพลู วงเงนิหน่วยบรกิาร 70%

ล าดับ แม่ข่าย ลูกข่าย ประเภท ช่ือรายการ ราคาต่อหน่วย



จ านวน 
(หน่วย)

รวม ใช้เงิน UC เงินบ ารุงสมทบ รวมทั้งสิ้นล าดับ แม่ข่าย ลูกข่าย ประเภท ช่ือรายการ ราคาต่อหน่วย

7 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ศรีมหาโพธ์ิ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บทียูี 
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

27,800.00    1          27,800.00 27,800.00          -                  27,800.00          

8 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ศรีมหาโพธ์ิ ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบ
ดิจิตอล

5,000.00      2          10,000.00 10,000.00          -                  10,000.00          

9 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ศรีมหาโพธ์ิ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพบัเอนกประสงค์โครงขา
เหล็ก

980.00         10            9,800.00 9,800.00            -                  9,800.00            

10 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ศรีมหาโพธ์ิ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้บนุวมโครงขาเหล็ก 650.00         15            9,750.00 9,750.00            -                  9,750.00            

11 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.สัมปทวน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บี
ทยูี (ราคารวมค่าติดต้ัง)

19,500.00    1          19,500.00 19,500.00          -                  19,500.00          

12 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.สัมปทวน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 บี
ทยูี (ราคารวมค่าติดต้ัง)

29,600.00    1          29,600.00 29,600.00          -                  29,600.00          

13 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.สัมปทวน ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

7,500.00      2          15,000.00 15,000.00          -                  15,000.00          

14 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.วัดส าโรง ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจติอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

20,000.00    1          20,000.00 20,000.00          -                  20,000.00          

15 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.วัดส าโรง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 6,900.00      1            6,900.00 6,900.00            -                  6,900.00            



จ านวน 
(หน่วย)

รวม ใช้เงิน UC เงินบ ารุงสมทบ รวมทั้งสิ้นล าดับ แม่ข่าย ลูกข่าย ประเภท ช่ือรายการ ราคาต่อหน่วย

16 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นลาน
แหลม

ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 20,000 บทียูี 
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

30,600.00    1          30,600.00 30,600.00          -                  30,600.00          

17 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นลาน
แหลม

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

7,500.00      1            7,500.00 7,500.00            -                  7,500.00            

18 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.ลานตากฟา้ ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ลาน
ตากฟา้ ตามประมาณการ
ของช่างโยธา

460,000.00  1        460,000.00 353,292.89        106,707.11     460,000.00        

19 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นหลวง ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19

 นิ้ว)

30,000.00    2          60,000.00 60,000.00          -                  60,000.00          

20 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นหลวง ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

22,000.00    1          22,000.00 22,000.00          -                  22,000.00          

21 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นหลวง ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

7,500.00      1            7,500.00 7,500.00            -                  7,500.00            

22 รพ.หว้ยพลู รพ.สต.บา้นหลวง ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงตรวจภายใน 21,300.00    1          21,300.00 21,300.00          -                  21,300.00          

23 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงหอ้งแยกโรค ตึกสงฆ์
อาพาธ โรงพยาบาลหว้ยพลู 
ตามประมาณการของช่างโยธา

183,500.00  2        367,000.00 367,000.00        -                  367,000.00        



จ านวน 
(หน่วย)

รวม ใช้เงิน UC เงินบ ารุงสมทบ รวมทั้งสิ้นล าดับ แม่ข่าย ลูกข่าย ประเภท ช่ือรายการ ราคาต่อหน่วย

24 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 

ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab)

715,000.00  1        715,000.00 715,000.00        -                  715,000.00        

25 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000.00    4          88,000.00 88,000.00          -                  88,000.00          

26 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 
800 VA

2,500.00      4          10,000.00 10,000.00          -                  10,000.00          

27 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366 x 768 พกิเซล ขนาด
 32 นิ้ว

5,400.00      2          10,800.00 10,800.00          -                  10,800.00          

28 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์งานบา้น
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ 6,400.00      2          12,800.00 12,800.00          -                  12,800.00          

29 รพ.หว้ยพลู รพ.หว้ยพลู ครุภัณฑ์งานบา้น
งานครัว

เตาอบไมโครเวฟ ขนาดไม่
น้อยกว่า 25 ลิตร

9,500.00      2          19,000.00 10,000.00          9,000.00         19,000.00          

2,123,350.00    2,007,642.89    115,707.11    2,123,350.00     รวม


