แผนกำรจัดหำพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
เทศบำลเมืองวังนำเย็น
แบบ ผด.2
ลำดับ

ที่
1

2

ช่วงเวลำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ที่ต้องเริม่ จัดหำ
มิ.ย.57 - ก.ย.57 โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ ของเทศบาล
เมืองวังนาเย็น อาคารสูง 3 ชัน ขนาดกว้าง 17.50 เมตร
ยาว 83.00 เมตร

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
สานักปลัดฯ

มิ.ย.57 - ก.ย.57 โครงการจัดซือครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ จานวน 36
กองสาธารณสุขฯ
รายการ ดังนี
1. เตียงตรวจโรค (ห้องตรวจ) จานวน 2 ตัว
2. ปรอทวัดอุณภูมิตู้เย็น จานวน 2 ตัว
3. เตียงตรวจภายใน จานวน 1 ตัว
4. เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือด (Hct) จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องชั่งนาหนักและวัดส่วนสูง (เด็กแรกเกิด) จานวน
1 เครื่อง
6. เครื่องชั่งนาหนักและวัดส่วนสูง (ผู้ใหญ่) จานวน
1 เครื่อง
7. หูฟงั (Stetoscope) จานวน 1 คัน
8. ชุดเครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก จานวน 1 ชุด
9. ไฟฉายตรวจโรค จานวน 1 อัน
10. ไม้เคาะเข่า (Hammer Jerk)
11. ชุดตรวจวัดระดับสายตา จานวน 1 ชุด
12. เครื่องส่องหลอดลม จานวน 1 ชุด

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท

บริหารงานทั่วไป/บริหารงานทั่วไป

เงินกู้ กสท.

แผนงานสาธารณสุขฯ/

จ่ายขาดเงินสะสม

งานโรงพยาบาล

วิธีจัดหำ

กำหนด

จำนวน (บำท)

ส่งมอบ(วัน)
7,800,000 ประกวดราคา 300
(E-Auction)

288,000

สอบราคา

30

หมำยเหตุ

-2แบบ ผด.2
ลำดับ

ช่วงเวลำ

ที่

ที่ต้องเริม่ จัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
13. เสานาเกลือ จานวน 2 เสา
14. โคมไฟตรวจภายใน จานวน 1 โคม
15. เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด (ปากเป็ด) จานวน
40 ตัว
16. ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด
17. โคมไฟตรวจภายใน จานวน 1 โคม
18. โคมไฟทาหัตถการห้องฉุกเฉิน จานวน 1 โคม
19. Cuff สายบีบวัดความดันเด็ก จานวน 1 อัน
20. เครื่องอบนึ่งฆ่าเชือแบบแห้งเครื่องมือแพทย์
(รุ่นออโต้เครป) จานวน 1 เครื่อง
21. ม้าขึนเตียงชนิด 1 ชัน จานวน 1 ตัว
22. เครื่องพ่นยาสาหรับผู้ปว่ ย จานวน 1 เครื่อง
23. ถังขยะสแตนเลสเท้าเหยียบ จานวน 4 ถัง
24. ถาดทาแผลสแตนเลส จานวน 10 อัน
25. กรรไกรตัดไหม โค้ง (เล็ก) จานวน 5 อัน
26. กรรไกรตัดไหม ตรง (เล็ก) จานวน 5 อัน
27. กรรไกรตัดเนือ ปลายตรง (เล็ก) จานวน 5 อัน
28. กรรไกรตัดเนือ ปลายโค้ง (เล็ก) จานวน 5 อัน
29. หม้อสแตนเลสใส่สาลี ขนาด 24 cm จานวน 2 หม้อ
30. หม้อสแตนเลสใส่สาลี ขนาด 20 cm จานวน 2 หม้อ

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท

จำนวน (บำท)

วิธีจัดหำ

กำหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมำยเหตุ

-3แบบ ผด.2
ลำดับ

ช่วงเวลำ

ที่

ที่ต้องเริม่ จัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ

กำหนด

ประเภท

จำนวน (บำท)

จ่ายขาดเงินสะสม

3,520

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

4,900

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

2,500

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

7,800

ตกลงราคา

15

ส่งมอบ(วัน)

31. หม้อสแตนเลสใส่สาลี ขนาด 14 cm จานวน 2 หม้อ
32. หม้อสแตนเลสมีฝาแนวนอนใส่เครื่องมือแพทย์ (tray)
10 x 20 cm จานวน 5 เครื่อง
33. เหล็กคีบจับ ทาแผลและหัตถการ (tooth forcep)
จานวน 5 เครื่อง
34. เครื่องฟังเสียงคลื่นหัวใจเด็กในครรภ์ จานวน 1 เครื่อง
35. กล่องสะพายชุดยาปฐมพยาบาล จานวน 2 กล่อง
36. Needle Holdle เหล็กคีบจับด้ายเย็บแผล จานวน
5 อัน
3

4

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือพัดลมระบายอากาศ Toshiba VF20P 8"
จานวน 5 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 จานวน 1 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล
แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

5

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือชันวางเอกสาร จานวน 2 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

6

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จานวน 2 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

หมำยเหตุ

-4แบบ ผด.2

หน่วยงำน

ลำดับ

ช่วงเวลำ

ที่

ที่ต้องเริม่ จัดหำ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

7

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลินชัก จานวน 1 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

เงินงบประมำณ

แผนงานสาธารณสุขฯ/

เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ

กำหนด

ประเภท

จำนวน (บำท)

จ่ายขาดเงินสะสม

4,500

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

1,200

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

4,500

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

2,400

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

28,000

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

2,400

ตกลงราคา

15

จ่ายขาดเงินสะสม

13,000

ตกลงราคา

15

ส่งมอบ(วัน)

งานโรงพยาบาล

8

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้ลินชักพลาสติก 4 ชัน จานวน 2 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

9

มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้ใส่แฟ้ม 2 ชัน ปิด-เปิด ด้วยกระจกบานเลื่อน
จานวน 1 ตู้

10 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือโต๊ะเข้ามุมเอกสาร จานวน 2 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

11 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือม้านั่งรอตรวจโครงเหล็ก พนักพิงสีฟา้
แบบ 5 แถว จานวน 8 ตัว

กองสาธารณสุขฯ

12 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้ไม้อัดแบบบานเปิดสี่ชัน จานวน 2 ตู้

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล
แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

13 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
จานวน 2 เครื่อง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/
งานโรงพยาบาล

หมำยเหตุ

-5แบบ ผด.2
ลำดับ

ช่วงเวลำ

ที่

ที่ต้องเริม่ จัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

14 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือเครื่องซักผ้า ขนาด 12 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุขฯ/

ประเภท

จำนวน (บำท)

จ่ายขาดเงินสะสม

11,600

วิธีจัดหำ

กำหนด
ส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

15

งานโรงพยาบาล

15 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ดังนี
1. เครื่องขยายเสียงแบบเพาเวอร์ มิกเซอร์ กาลังขยาย กองสาธารณสุขฯ
ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
2. ตู้ลาโพงภายในขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมขาตัง
ตู้ลาโพงเหล็กแบบปรับระดับได้ จานวน 2 ตู้
3. ไมค์ลอยคู่ แบบ UHF จานวน 1 ชุด

แผนงานสาธารณสุขฯ/

25,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขฯ

16 มิ.ย.57 - ก.ย.57 ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
6 ล้อ โดยมีคุณลักษณะดังนี
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 12
สิ่งปฏิกูล
ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับนาหนักมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. นาหนักของรถรวมนาหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า
15,000 กิโลกรัม
3. ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
4. ติดตังสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงสัน แบบ LED

เงินกู้ กสท.

6,600,000 ประกวดราคา
(E-Auction)

90

หมำยเหตุ

-6แบบ ผด.2
ลำดับ

ช่วงเวลำ

ที่

ที่ต้องเริม่ จัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน (บำท)

วิธีจัดหำ

กำหนด
ส่งมอบ(วัน)

5. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยนา

เรียน นำยกเทศมนตรีเมืองวังนำเย็น
- หน่วยงานพัสดุกลาง ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)..................................................................
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้อนุมัติ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังนาเย็น

หมำยเหตุ

