
ล าดับที่ กลุ่มงาน สิ่งก่อสร้าง รายการ
แหล่ง    

งบประมาณ
จ านวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

ราคารวม(บาท) วงเงินที่ใช้จริง หมายเหตุ

1 IC ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงห้องคัดกรองผู้ป่วยนอก/แยกโรคแผนกฉุกเฉิน Plan fin p21 1 129,450.00    129,450.00      

2 งานอบุัติเหตุและฉุกเฉิน ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าประตูเปิด - ปิด อตัโนมัติบริเวณด้านหน้าห้องER
ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรลหรือรหัสอตัโนมัติ

เงินบ ารุง 1 79,000.00      79,000.00        

3 อาคาร 1 ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าราวจบัทางขึ้นทางลง แผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 2 ข้าง
ขนาด สูง 0.80 เมตร พร้อมท าสัญลักษณ์ในการบอกทางขึ้น

เงินบ ารุง 1 17,000.00      17,000.00        

4 งานผลิตยาแพทย์แผนไทย ส่ิงกอ่สร้าง เทพื้นปูนเพื่อปรับระดับให้พื้นเสมอกนัด้านข้างห้อง EM เงินบ ารุง 1 17,000.00      17,000.00        
5 ผู้ป่วยชาย ส่ิงกอ่สร้าง กนัสาดป้องกนัน้ าจากชั้นบนกระเซ็นลงมาชั้นล่าง

ขนาด 21 ม.*1.5 ม.
เงินบ ารุง 1 40,000.00      40,000.00        

6 IT ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงห้อง Server ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เงินบ ารุง 1 11,000.00      11,000.00        
7 คลังยา ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงฝาเพดาน เงินบ ารุง 1 150,000.00    150,000.00      
8 ผู้ป่วยหญิง/ชาย ส่ิงกอ่สร้าง จดัท ากนัสาดหน้าหอผู้ป่วยหญิง/ชาย เงินบ ารุง 2 25,000.00      25,000.00        

9 คลังยา ส่ิงกอ่สร้าง ท าทางลาดลดความชันและท าทางคร่อมท่อระบายน้ า เงินบ ารุง 1 10,000.00      10,000.00        

10 คลังยา ส่ิงกอ่สร้าง เปล่ียนขอบบานกระจกหน้าต่าง เงินบ ารุง 1 10,000.00      10,000.00        
11 ผู้ป่วยชาย ส่ิงกอ่สร้าง กัน้ห้องเกบ็ของข้างบันได เงินบ ารุง 1 35,000.00      35,000.00        
12 ผู้ป่วยชาย ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าผนังกรุห้องบริเวณบานเกร็ดหอผู้ป่วยเด็ก 6 ช่อง เงินบ ารุง 1 4,000.00       4,000.00          
13 คลังยา ส่ิงกอ่สร้าง ติดเหล็กดัดประตู เงินบ ารุง 1 15,000.00      15,000.00        
14 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงสถานบริการคลินิกสุขภาพดี/วัคซีนและพฒันาการ เงินบ ารุง 1 20,000.00      20,000.00        

15 ป้ายบอกทาง ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าป้ายบอกทางไปจดุบริการภายในโรงพยาบาล เงินบ ารุง 10 4,000.00       40,000.00        

16 ป้ายบอกทาง ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าป้ายแผนผังบอกจดุบริการภายในโรงพยาบาลขนาดกว้าง
 50 x 50 เมตร

เงินบ ารุง 1 10,000.00      10,000.00        

17 ป้ายบอกทาง ส่ิงกอ่สร้าง จดัท าป้ายบอกทางไปจดุบริการภายนอกโรงพยาบาล เงินบ ารุง 1 4,500.00       4,500.00          

18 ทั้ง รพ. ส่ิงกอ่สร้าง ก าจดัปลวกทั้ง รพ เงินบ ารุง 1 70,000.00      70,000.00        
19 ระบบการจดัการขยะ ส่ิงกอ่สร้าง จา้งท าภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทพร้อมมีหลังคาคลุม

 (ต้ังไว้บริเวณจดุทิ้งขยะภายนอกอาคาร)
เงินบ ารุง 4 20,000.00      80,000.00        

สรุปผลการด าเนินงานรายการรายการสิ่งก่อสร้าง ที่ขอสนับสนุนเงินบ ารุงของ รพ ในปีงบประมาณ 2563



ล าดับที่ กลุ่มงาน สิ่งก่อสร้าง รายการ
แหล่ง    

งบประมาณ
จ านวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

ราคารวม(บาท) วงเงินที่ใช้จริง หมายเหตุ

20 ระบบการจดัการขยะ ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาท าที่พกัโรงขยะทั่วไป เงินบ ารุง 1 80,000.00      80,000.00        

21 ระบบการจดัการขยะ ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงลานล้างถังขยะ และระบบท่อน้ าทิ้ง เงินบ ารุง 1 20,000.00 20,000.00
22 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาเปล่ียนผ้าใบบ่อบ าบัด เงินบ ารุง 3 30,000.00      90,000.00        

23 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาติดต้ังมิเตอร์วัดน้ าเข้า-ออกระบบบ าบัดน้ าเสีย เงินบ ารุง 2 10,000.00      20,000.00        30,000.00    ใช้เงิน P21.7  
อนุมัติ

24 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาสูบตะกอนบ่อบ าบัด เงินบ ารุง 3 13,000.00      39,000.00        42,000.00    ใช้เงิน P21.7  
อนุมัติ

25 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่ิงกอ่สร้าง จา้งซ่อมประตูทางเข้า-ออกบ่อบ าบัด เงินบ ารุง 1 10,000.00      10,000.00        

26 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรงกรองน้ าใสพร้อมเปล่ียนหลังคา
และตะแกรงล้อมรอบ

เงินบ ารุง 1 120,000.00    120,000.00      ของบลงทุน
เหลือจา่ยป6ี3

27 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาเปล่ียนระบบท่อสูบน้ าจากถังน้ าใสขึ้นหอถังสูง เงินบ ารุง 1 60,000.00      60,000.00        

28 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณโรงสูบประปา 
และหลังบ้านพกั จ านวน 30 เมตร

เงินบ ารุง 1 90,000.00      90,000.00        

29 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง จา้งเหมาจดัท าระบบส ารองน้ าใช้ทั้ง รพ.
 (ติดต้ังถังส ารองน้ าขนาดใหญ่บริเวณโรงสูบประปา)

เงินบ ารุง 1 50,000.00      50,000.00        

30 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง จา้งติดต้ังมิเตอร์วัดน้ า เงินบ ารุง 1 10,000.00      10,000.00        

31 ระบบประปา ส่ิงกอ่สร้าง ซ่อมตู้คอนโทรล เงินบ ารุง 3 6,600.00       19,800.00        

รวมทั้งหมด 51 1,170,550.00 1,375,750.00   72,000.00   

หมายเหตุ เงินบ ารุง 1,246,300.00   -            
Planfin P21 129,450.00      72,000.00   


