
แผนงาน

งานโครงการ รายการ
จ านวน

(หนว่ยนบั)

จัดหาโดยใช้

วิธี

ประกาศสอบ

ราคา/

ประกวดราคา

(วัน/เดือน/ป)ี

ลงนามในสัญญา

(วัน/เดือน/ป)ี

การส่งมอบ 

(วัน/เดือน/ป)ี

เงิน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

๑ เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียง

ความถีสู่งชนิดหิว้ถอื

๑ เคร่ือง E-Auction ๗ เม.ย. ๕๘ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ๑๔ ก.ย. ๕๘
/

๒ ยนูิตท าฟนั ๒ ชุด E-Auction ๓๐ ม.ิย. ๕๘ ๒๑ ส.ค. ๕๘ /

๓ เคร่ืองกรอกระดูกและฟนั ๓ เคร่ือง สอบราคา ๑๗ ธ.ค. ๕๗ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ๐.๑๑ /

๔ เคร่ืองกรอกระดูกและฟนัส าหรับรากเทียม ๑ เคร่ือง สอบราคา ๓ ธ.ค. ๕๗ ๒๙ ม.ค. ๕๘ ๑๙ ม.ีค. ๕๘ ๐.๑๒ /

๕ รถเขน็นั่งชนิดพบัได้ ๖๐ คัน สอบราคา ๒๐ พ.ย. ๕๗ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ๑๑ ก.พ. ๕๘ ๐.๓๑ /

๖ เคร่ืองกระตุกหวัใจพร้อมวดัความอิม่ตัว

ออกซิเจนในเลือดและก าหนดจงัหวะการเต้น

ของหวัใจ

๓ เคร่ือง สอบราคา ๑๒ ม.ีค. ๕๘ ๘ ม.ิย. ๕๘ ๗ ส.ค. ๕๘ ๐.๙๙
/

๗ เคร่ืองปัน่ล้างเซลล์อตัโนมัติ ๑ เคร่ือง สอบราคา ๑๖ ธ.ค. ๕๗ ๒๕ ก.พ. ๕๘ ๒๖ เม.ย. ๕๘ ๐.๕๒ /

๘ เคร่ืองรีดปดิซองกระดาษกบัพลาสติกอตัโนมัติ ๑ เคร่ือง สอบราคา ๒๐ ก.พ. ๕๘ ๗ เม.ย. ๕๘ ๖ ม.ิย. ๕๘ ๐.๑๘ /

๙ ระบบติดตามเคร่ืองมือและชิ้นงานภายใน

กระบวนการท างานของหน่วยเวชภณัฑ์ปลอด

เชื้อด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (T-DOC)

๑ ระบบ พเิศษ ๒๐ ส.ค. ๕๘

๑๐ รถขบัเคล่ือนไฟฟา้ชนิดยนืขบัส าหรับ

รับส่งผ้า

๔ คัน สอบราคา ๒๙ ม.ค. ๕๘ ๑ เม.ย. ๕๘ ๓๑ พ.ค. ๕๘ ๐.๓๔ /

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใหบ้ริการ

สุขภาพของ

โรงพยาบาล

ต ารวจ

แบบรายงานผลการปฏบิติัตามแผนปฏบิติัการจัดซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘

หนว่ยงาน โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ (เงินบ ารุง)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง แผนปฏบิติัการ การเบกิจ่าย

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

ไม่

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

หมายเหตุ
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แผน (/)

หมายเหตุ

๑๑ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเ์ปน็ระบบ

ดิจติอลแบบแผ่นเรียบชนิดไร้สายพร้อม

อปุกรณ์

๒ ชุด E-Auction ๑๙ พ.ค. ๕๘ ๓ ก.ค. ๕๘ /

๑๒ เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ ๒ เคร่ือง E-Auction ๕ ก.พ. ๕๘ ๒๕ ม.ีค. ๕๘ ๑๑ พ.ค. ๕๘ ๓.๓๘ /

๑๓ เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพขณะเคล่ือนยา้ย

ผู้ปว่ยวกิฤต

๒ เคร่ือง พเิศษ ๖ ม.ีค. ๕๘ ๒๙ เม.ย. ๕๘ ๒๗ ส.ค. ๕๘
/

๑๔ เคร่ืองต้มพาราฟนิ ๒ เคร่ือง สอบราคา ๑๒ พ.ย. ๕๗ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ ๑๑ ก.พ. ๕๘ ๐.๕๓ /

๑๕ เคร่ืองต้มแผ่นใหค้วามร้อน ๑ เคร่ือง สอบราคา ๕ พ.ย. ๕๗ ๒๔ ธ.ค. ๕๗ ๑๑ ก.พ. ๕๘ ๐.๒๘ /

๑๖ เคร่ืองจีแ้ละตัดด้วยไฟฟา้ขนาดใหญแ่บบ

มีระบบปรับพลังงานโดยอตัโนมัติ

๒ เคร่ือง สอบราคา ๒๔ ธ.ค. ๕๗ ๒๗ ก.พ. ๕๘ ๒๘ เม.ย. ๕๘ ๑.๒๐
/

๑๗ เตียงนอนส าหรับผู้ปว่ยหนักควบคุมการ

ท างานด้วยระบบไฟฟา้

๔ เตียง E-Auction ๑๗ ม.ีค. ๕๘ ๑๔ พ.ค. ๕๘ ๑๐ ก.ย. ๕๘
/

๑๘ เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพประจ าเตียงผู้ปว่ย 

(Bedsite monitor)

๒ เคร่ือง พเิศษ ๑๕ ม.ค. ๕๘ ๒ ม.ิย. ๕๘ ๓๐ ก.ย. ๕๘
/

๑๙ เคร่ืองวดัปริมาตรลมหายใจ ๒ เคร่ือง สอบราคา ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ๑๑ ก.พ. ๕๘ ๒๔ ม.ีค. ๕๘ ๐.๐๙ /

๒๐ เคร่ืองดูดควนัและกล่ินในขณะผ่าตัด ๑ เคร่ือง สอบราคา ๒๘ ม.ค. ๕๘ ๒๓ ม.ีค. ๕๘ ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๐.๒๔ /

๒๑ เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดปรับระดับ

ด้วยไฟฟา้แบบอตัโนมัติ

๓ เตียง สอบราคา ๑๒ ม.ีค. ๕๘ ๑๙ ม.ิย. ๕๘ ๑๘ ส.ค. ๕๘
/
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๒๒ เตียงท าคลอด ๓ เตียง E-bidding ๑๖ ม.ค. ๕๘ / E-bidding 

คร้ังที่ ๒๒๓ อปุกรณ์ส าหรับประกอบการผ่าตัดผ่าน

กล้องทางสูตินรีเวชกรรม

๑ ชุด สอบราคา ๒๙ เม.ย. ๕๘ ๒๘ ก.ค. ๕๘ ๒๖ ก.ย. ๕๘
/

๒๔ เคร่ืองวดัความอิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด ๑๑ เคร่ือง สอบราคา ๓๐ เม.ย. ๕๘ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ๑๘ ก.ย. ๕๘ /

๒๕ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับ

เส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

(Endoscope Stenosis)

๑ ชุด พเิศษ

๒๖ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

และความดันพร้อมเคร่ืองผลิตอากาศอดั

๕ เคร่ือง E-Auction ๗ ม.ค. ๕๗ ๔ ก.พ. ๕๘ ๒๖ ม.ีค. ๕๘ ๔.๔๒ /

๒๗ เคร่ืองช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ ๓ เคร่ือง สอบราคา ๑๖ ม.ค. ๕๘ ๒๕ ม.ีค. ๕๘ ๒๔ พ.ค. ๕๘ ๐.๗๕ /

๒๘ เคร่ืองเปา่และอบแหง้อปุกรณ์ท่อและ

สายยาง

๑ เคร่ือง สอบราคา ๑๖ ม.ค. ๕๘ ๑๒ ม.ีค. ๔๘ ๑๑ พ.ค. ๕๘ ๐.๖๙
/

๒๙ เคร่ืองเฝ้าระวงัสัญญาณชีพพืน้ฐาน ๓ เคร่ือง สอบราคา ๒๐ ก.พ. ๕๘ ๑๘ พ.ค. ๕๘ ๑๗ ก.ย. ๕๘ /

๓๐ เคร่ืองวดัความดันโลหติอตัโนมัติและวดัความ

อิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด

๕ เคร่ือง สอบราคา ๒๑ ม.ีค. ๕๘ ๑๐ เม.ย. ๕๘ ๙ ม.ิย. ๕๘ ๐.๓๒
/

๓๑ อปุกรณ์ปอ้งกนัหลอดเลือดด าลึกอดุตัน ๑ ชุด สอบราคา ๒๒ ม.ีค. ๕๘ ๒๗ ม.ีค. ๕๘ ๒๖ พ.ค. ๕๘ ๐.๑๔ /

๓๒ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจพร้อมระบบ

วเิคราะหผ์ล

๕ เคร่ือง สอบราคา ๒๐ ม.ีค. ๕๘ ๑๓ ม.ีค. ๕๘ ๑๒ พ.ค. ๕๘ ๐.๘๔
/

๓๓ รถเขน็เกบ็เคร่ืองมือฉกุเฉนิ ๓ คัน สอบราคา ๑๗ ม.ีค. ๕๘ ๒ ม.ิย. ๕๘ ๒ ส.ค. ๕๘ /
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ไม่

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

หมายเหตุ

๓๔ ชุดเส้ือและกระโปรงตะกัว่ปอ้งกนัรังสี ๖ ชุด สอบราคา ๓๐ ม.ค. ๕๘ ๒๔ ม.ีค. ๕๘ ๒๓ พ.ค. ๕๘ ๐.๐๙ /

๓๕ แวน่ตาตะกัว่ก าบงัรังสี ๖ อนั สอบราคา ๓ ก.พ. ๕๘ ๓๑ ม.ีค. ๕๘ ๓๐ พ.ค. ๕๘ ๐.๐๕ /

๓๖ ตู้เยน็ ขนาด ๑๓ คิวบกิฟตุ ๖ ตู้ สอบราคา ๑๑ ม.ีค. ๕๘ ๒๒ ม.ีค. ๕๘ ๑๙ ก.ค. ๕๘ ๐.๐๘ /

๓๗ เคร่ืองฟอกอากาศระบบ HEPA ก าจดัเชื้อโรค

ชนิดติดเพดาน

๑๗ เคร่ือง E-Auction ๖ ก.พ. ๕๘ ๒๒ เม.ย. ๕๘ ๑๙ ม.ิย. ๕๘ ๓.๑๕
/

๓๘ เคร่ืองฟอกอากาศระบบ HEPA ก าจดัเชื้อโรค

ชนิดติดเพดาน ขนาดเล็ก

๙ เคร่ือง สอบราคา ๓ ธ.ค. ๕๗
/

ทบทวน 

Spec

๓๙ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

 ขนาด ๔๔,๐๐๐ บทีียู

๒ เคร่ือง สอบราคา ๔ ก.พ. ๕๘ ๒๐ พ.ค. ๕๘ ๑๓ ก.ค. ๕๘ ๐.๐๘
/

๔๐ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๔๘,๐๐๐ บทีียู

๓ เคร่ือง สอบราคา ๔ ก.พ. ๕๘ ๒๐ พ.ค. ๕๘ ๑๓ ก.ค. ๕๘ ๐.๑๗
/

๔๑ โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) ระดับความ

ละเอยีดจอภาพ ๑,๙๒๐ × ๑,๐๘๐ พกิเซล 

ขนาด ๔๐ นิ้ว

๘ เคร่ือง สอบราคา ๒๕ ก.พ. ๕๘ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ๒๐ ม.ิย. ๕๘ ๐.๐๘
/

๔๒ โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) ระดับความ

ละเอยีดจอภาพ ๑,๙๒๐ × ๑,๐๘๐     พกิเซล

 ขนาด ๔๖ นิ้ว

๔ เคร่ือง สอบราคา ๒๕ ก.พ. ๕๘ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ๒๐ ม.ิย. ๕๘ ๐.๐๖
/
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หนว่ยงาน โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ (เงินบ ารุง)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง แผนปฏบิติัการ การเบกิจ่าย

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

ไม่

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

หมายเหตุ

๔๓ เคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิด มือถอื

 ๕ วตัต์

๑๐ เคร่ือง สอบราคา ๑๗ พ.ย. ๕๗ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ๐.๐๕
/

๔๔ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ ๒ และอปุกรณ์ส ารองไฟ ขนาด ๑ KVA

 รวมชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ส าหรับ

เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์

๑๐๐ เคร่ือง E-Auction ๒๔ ส.ค. ๕๘

๔๕ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงาน

ประมวลผล รวมชุดโปรแกรมระบบ 

ปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์

๕ เคร่ือง E-bidding

๔๖ อปุกรณ์ส าหรับจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก

(External Storage)

๒ ชุด E-bidding

๔๗ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๑๐ KVA ระบบ

ไฟฟา้ ๓ เฟส

๒ เคร่ือง E-bidding

๔๘ เคร่ืองพมิพแ์บบใช้ความร้อน ๑๐ เคร่ือง E-bidding

๔๙ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒Switch)

ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒

๒๐ ชุด E-bidding

๕๐ ระบบโทรทัศน์วงจรปดิ เพือ่รักษาความ

ปลอดภยั (CCTV)

๑ ระบบ E-Auction ๑๙ พ.ค. ๕๘ ๑ ก.ค. ๕๘
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แผนงาน

งานโครงการ รายการ
จ านวน

(หนว่ยนบั)

จัดหาโดยใช้

วิธี

ประกาศสอบ

ราคา/

ประกวดราคา

(วัน/เดือน/ป)ี

ลงนามในสัญญา

(วัน/เดือน/ป)ี

การส่งมอบ 

(วัน/เดือน/ป)ี

เงิน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบิติัตามแผนปฏบิติัการจัดซ้ือ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘

หนว่ยงาน โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ (เงินบ ารุง)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง แผนปฏบิติัการ การเบกิจ่าย

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

ไม่

เปน็ไป

ตาม

แผน (/)

หมายเหตุ

๕๑ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว

ระดับความละเอยีดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ 

พกิเซล พร้อมเสาอากาศรับสัญญาณดิจติอลได้

 จ านวน ๒๘๐ เคร่ือง และกล่องสัญญาณ

ดิจติอล จ านวน ๓๗๐ กล่อง

๑ โครงการ E-Auction ๒๘ พ.ย. ๕๗ ๑๒ ม.ค. ๕๘ ๕ ก.พ. ๕๘ ๑.๙๕ / ใช้เงินเหลือ

จา่ยจากเงิน

บ ารุงป ี

๒๕๕๗


