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1 เคร่ืองพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 44,500.00         44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000.00       270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

3 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 240,000.00       240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องจ่ายยา โรงพยาบาลเชียงยืน 497,000.00       497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

5 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง 150,000.00       150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

6 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ 110,000.00       110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 28,500.00         28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

8 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 80,000.00         80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 220,000.00       220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 225,000.00       225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

11 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ 100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 66,000.00         66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

14 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000.00           7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

16 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 36,000.00         36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

17 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 300,000.00       300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 เคร่ืองดูดเสมหะ 59,000.00         59,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

19 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

20 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

21 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 70,200.00         70,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 58,100.00         58,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

24 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องชันสูตร 380,000.00       380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

25 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 200,000.00       200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

26 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

260,000.00       260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

27 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 30,000.00         30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

28 ท่ีนอนลดแผลกดทับ 24,000.00         24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ
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29 เคร่ืองดูดเสมหะ 23,600.00         23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

30 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

31 ครุภัณฑ์เงินบ ารุง 2,000,000.00     2,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

32 วัสดุยา 15,000,000.00   15,000,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

33 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,500,000.00     4,500,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

34 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000,000.00     6,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

35 วัสดุทันตกรรม 800,000.00       800,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ

36 วัสดุใช้ไป 8,000,000.00     8,000,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างด าเนินการ


