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1. ตูทรงเตี้ย 3 ลิ้นชัก 5,000 สํานักอํานวยการ   2 ตู

2. โตะอาหารทอปหินออน 8,000 สํานักอํานวยการ  1 ตัว

3. เกาอี้สํานักงาน ไมมีที่ทาวแขน 33,000 โครงสรางพื้นฐาน  12 ตัว

4. เกาอี้สํานักงานมีที่ทาวแขน 40,950 โครงสรางพื้นฐาน  13 ตัว

5. เครื่องพิมพฉลากภาษาอังกฤษและไทย 4,990 พัสดุ  1 เครื่อง

    แบบพกพา

6. พัดลมดูดอากาศพรอมติดตั้ง 25,000 โครงสรางพื้นฐาน  10 ตัว

7. พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง 52,500 โครงสรางพื้นฐาน

 21 เครื่อง

8. ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก 11,000 จิตวิทยา   2 หลัง

9.ตูเตี้ยบานคู ขนาด 80 ซฒ. 22,140 การศึกษาพิเศษ  6 ตู

10. โตะอเนกประสงคขาพับได 1,390 เวชระเบียน   1 ตัว

11.ตูอเนกประสงค 5,000 เวชกรรมฟนฟู  1 ตัว

12. ตุสําหรับใสเอกสาร 5,000 กลุมภารกิจการพยาบาล   1 ตัว

13. ตูเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น 5,000 กลุมภารกิจการพยาบาล   1 ตัว
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14. ตูลิ้นชัก 5 ชั้น สีขาว 2,500 กลุมภารกิจการพยาบาล   1 ตัว

15. โซฟาฟนัง PVC 13,000 กลุมภารกิจการพยาบาล   1 ตัว

      ขนาด 152*84*92 ซม.

16. โตะกลางขนาด 104*60*46 ซม. 5,000 กลุมภารกิจการพยาบาล   1 ตัว

17. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ 27,800  Day Care  1  เครื่อง

      แขวนขนาด 18,000 บีทียู

     ราคารวมติดตั้ง

18. ชุดโตะอาหาร 15,000 IPD  2 ชุด

19. ตูรองเทา 10,000 IPD  2 หลัง

20. ตูเอกสาร 20,000 IPD  4 ตู

21. เกาอี้เล็คเชอร 20,000 IPD  10 ชุด

22. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 3,000  AHB   1 ตัว

23. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 30,000  IT  1 เครื่อง

     ประมวลผล แบบที่ 2

24. เครื่องคอมพิวเตอร  All In One 230,000  IT  10 เครื่อง

     สําหรับงานประมวลผล
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25. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 48,000  IT  3 เครื่อง

     สําหรับงานสํานักงาน

26. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 56,000  IT  4 เครื่อง

   (Access Point) แบบที่ 2

27. เครื่องพิมพฉลากแบบตั้งโตะ 13,000 เภสัชกรรฒ  1 เครื่อง

    ชนิด Themal printer

28. เครื่องพิมพเลเซอร LED 8,900 ทรัพยากรบุคคล  1 เครื่อง

    ขาว-ดํา ชนิด Network

29. เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก 7,500  พัสดุ  1 เครื่อง

     พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

     (In Tank Peinter)

30. ชุดกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 29,900 โครงสรางพื้นฐาน  1 ชุด

31. ชุดกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 22,000 โครงสรางพื้นฐาน  1 ชุด

32. เครื่องขยายเสียง 550 วัตต 20,000 โครงสรางพื้นฐาน  2 เครื่อง

33. ชุดเครื่องเสียง (เสียงตามสาย) 7,000 โครงสรางพื้นฐาน  2 ชุด

34. วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ 12,500 โครงสรางพื้นฐาน  5 เครื่อง

35. ไฟฉุกเฉิน 32,200 โครงสรางพื้นฐาน  10 เครื่อง
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36. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ขนาดพกพา 6,000  AHB  1 ชุด

0
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